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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 

karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en 

wat is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve  dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  

het minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke 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.

neen

neen

neen

Evaluatie van de verdeling van stamcellen geïsoleerd uit paardenbloed na een intraveneuze 

injectie bij het paard

5 dagen

paard-allogeen-stamcel-biodistributie

neen

ja

neen

neen

neen

Er worder geen negatieve effecten verwacht vermits de opvolging gebeurt met een niet

invasieve beeldvormingstechniek. De paarden zullen gehuurd worden en na verloop van de

studie terug naar hun eigenaar gaan.

We willen de verdeling van de stamcellen nagaan in paarden dus enkel deze diersoort komt

dan in aanmerking.

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en gelijkaardige

wetenschappelijke studies.

Vermits we de verdeling van stamcellen willen nagaan in paarden, gebruiken we deze

diersoort voor de studie. De dieren zullen gedurende de hele studieperiode goed opgevolgd

worden en indien ze teveel ongemak vertonen zullen gepaste maatregelen genomen worden

(bv vroegtijdig beeïndigen van de studie).

De immunomodulerende eigenschappen van stamcellen zijn een belangrijk deel van hun

werkingsmechanismen. Deze zijn echter nog niet allemaal gekend. Daarom willen we

informatie inwinnen over de verdeling van de stamcellen in het lichaam na een

intraveneuze injectie bij het paard.

De verdeling van de stamcellen na een intraveneuze injectie bij paarden is nog ongekend.

Aan de hand van de informatie die tijdens deze studie bekomen zal worden kan men

nagaan voor welke toepassingen (bijvoorbeeld astma) deze behandling verder bestudeerd

kan worden. Indien gunstige resultaten bekomen worden, is dit project ook de basis voor

verder onderzoek naar het gebruik van deze therapie voor mensen

20 paarden
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Daar alle dieren uit deze studie behandeld zullen worden (hetzij met stamcellen, hetzij met 

een standaard ontstekingsremmer) worden er geen negatieve effecten voor de dieren 

verwacht. Alle honden blijven bij hun eigenaar. 

Deze studie maakt deel uit van een Europees veterinair geneesmiddelen registratie. Het 

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vereist een veld studie bij patiënten. Dit soort 

onderzoek moet worden uitgevoerd in het doeldier, in dit geval honden.

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en statistische 

berekeningen

Vermits we de veiligheid en effictiviteit van xenogene stamcellen willen nagaan in honden, 

gebruiken we deze diersoort voor de studie. Alle dieren uit deze studie zullen een 

behandeling tegen artrose krijgen (hetzij stamcellen, hetzij conventionele 

ontstekingsremmers). 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)

Artrose is een pijnlijke en progressieve slijtage van het gewricht. Standaard behandelingen 

zijn gericht op het verlichten van pijn en verminderen van de ontsteking, maar herstellen de 

slijtage niet. Stamcellen zouden door hun regeneratieve en onstekingsremmende 

capaciteiten hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Daarom willen we nagaan of xenogene 

(van een ander individu van een andere diersoort) mesenchymale stamcellen veilig gebruikt 

kunnen worden en effectief zijn ter behandeling van honden met artrose.

Artrose is een pijnlijke en progressieve slijtage van het gewricht waardoor de 

levenskwaliteit van het dier afneemt en zelfs in een vergevorderd stadium reden is voor 

euthanasie. Deze studie wil nagaan of xenogene mesenchymale stamcellen een effectieve en 

veilige behandeling zijn voor artrose bij de hond om de levenskwaliteit van het dier 

verbeteren. Bovendien is artrose ook een veel voorkomende aandoening bij de mens. Indien 

gunstige resultaten bekomen worden, is dit project ook de basis voor verder onderzoek naar 

het gebruik van deze therapie voor mensen

252 honden

neen

neen

neen

Evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van stamcellen geïsoleerd uit paardenbloed ter 

behandeling van natuurlijk voorkomende artrose bij honden

1 jaar per hond

hond-paard-xenogeen-stamcel-artrose

neen

neen

ja

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Merendeel van de studie omvat niet invasieve onderzoekstechnieken die geen verwacht 

negatief effect zal hebben op de dieren. Er zal wel op regelmatige tijdstippen bloed en urine 

afgenomen worden van de honden. Op het einde van de studie zullen ook alle honden 

worden geëuthanaseerd zodat een grondig post mortem onderzoek kan worden uitgevoerd.

Deze studie maakt deel uit van een Europees veterinair geneesmiddelen registratie. Het 

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vereist een gedetaillerde veiligheidsstudie bij het 

doeldier, in dit geval honden.

Het aantal dieren is gebaseerd op de regulatoire aanbevelingen

Vermits we de veiligheid van xenogene stamcellen willen nagaan in honden, gebruiken we 

deze diersoort voor de studie. De dieren zullen gedurende de hele studieperiode goed 

opgevolgd worden en sedatie wordt gebruikt waar nodig ter bevordering van het comfort 

van de dieren. Indien de dieren teveel pijn/ongemak vertonen zullen gepaste maatregelen 

genomen worden (bv vroegtijdig beeïndigen van de studie)

Artrose is een pijnlijke en progressieve slijtage van het gewricht. Standaard behandelingen 

zijn gericht op het verlichten van pijn en verminderen van de ontsteking, maar herstellen de 

slijtage niet. Stamcellen zouden door hun regeneratieve en onstekingsremmende 

capaciteiten hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Daarom willen we in detail nagaan of 

xenogene (van een ander individu van een andere diersoort) mesenchymale stamcellen 

veilig gebruikt kunnen ter behandeling van honden.

Artrose is een pijnlijke en progressieve slijtage van het gewricht waardoor de 

levenskwaliteit van het dier afneemt en zelfs in een vergevorderd stadium reden is voor 

euthanasie. Deze studie wil nagaan of xenogene mesenchymale stamcellen zelfs na 

overdosering of herhaalde toedieningen een veilige behandeling zijn voor artrose bij de 

hond om de levenskwaliteit van het dier verbeteren. Bovendien is artrose ook een veel 

voorkomende aandoening bij de mens. Indien gunstige resultaten bekomen worden, is dit 

project ook de basis voor verder onderzoek naar het gebruik van deze therapie voor 

mensen

50 honden

neen

neen

neen

Doeldier veiligheidstudie ter beoordeling van de veiligheid van 5 verschillende doseringen 

stamcellen geïsoleerd uit paarden bloed na intraveneuze toediening bij honden

9 maand per hond

hond-paard-xenogeen-stamcel-artrose

neen

neen

ja

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 de 4 honden worder er geen negatieve effecten verwacht vermits de opvolging gebeurt 

met een niet invasieve beeldvormingstechniek. Deze honden zullen aangehouden worden 

voor verdere studies.

We willen de verdeling van de stamcellen nagaan in honden, dus enkel deze diersoort komt 

dan in aanmerking.

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en gelijkaardige 

wetenschappelijke studies.

Vermits we de biodistributie van xenogene stamcellen willen nagaan in honden, gebruiken 

we deze diersoort voor de studie.  De dieren zullen gedurende de hele studieperiode goed 

opgevolgd worden en indien ze teveel ongemak vertonen zullen gepaste maatregelen 

genomen worden (bv vroegtijdig beeïndigen van de studie)

De immunomodulerende eigenschappen van stamcellen zijn een belangrijk deel van hun 

werkingsmechanismen. Deze zijn echter nog niet allemaal gekend. Daarom  willen we  

informatie inwinnen over de verdeling van de stamcellen in het lichaam na verschillende 

toedieningswijzen, meer bepaald na een subcutane en na een intramusculaire injectie bij de 

hond. 

De verdeling van de stamcellen na een subcutane of een intramusculaire injectie bij honden 

is nog ongekend. Aan de hand van de informatie die tijdens deze studie bekomen zal 

worden kan men nagaan voor welke toepassingen deze behandling verder bestudeerd kan 

worden. Indien gunstige resultaten bekomen worden, is dit project ook de basis voor verder 

onderzoek naar het gebruik van deze therapie voor andere diersoorten en mensen.

4 honden 

neen

neen

neen

Evaluatie van de van de biodistributie van stamcellen geïsoleerd uit paardenbloed na 

subcutane en na intramusculaire injectie bij de hond

6 weken

hond-paard-xenogeen-stamcel-dosering

neen

ja

neen

neen

neen



5
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van verschillende dosissen stamcellen 

geïsoleerd uit paardenbloed in een experimenteel osteoarthritis model in de hond

experiment 1: 12 weken, experiment 2: 4 weken, experiment 3: 1 week

hond-paard-xenogeen-stamcel-dosering

neen

neen

ja

neen

neen

In de 32 honden die gebruikt worden om de dosis te bepalen, wordt er ten gevolge van de 

artrose inductie bij deze dieren milde to matige zwelling en manken verwacht op het 

geopereerde been.  Deze 32 honden zullen worden geëuthanaseerd. Bij de 4 honden van de 

verdelingsstudie in gezonde honden worder er geen negatieve effecten verwacht vermits de 

opvolging gebeurt met een niet invasieve beeldvormingstechniek. Deze honden zullen 

aangehouden worden voor verdere studies.  De 4 honden van de verdelingsstudie in  honden 

met geïnduceerde osteoartrose zullen na de studie ter adoptie aangeboden worden.

Deze studies maken deel uit van een Europees veterinair geneesmiddelen registratie. Het 

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vereist een 'Dose determination'' studie. Dit 

soort onderzoek moet worden uitgevoerd in het doeldier, in dit geval honden. Alsook willen 

we de verdeling van de stamcellen nagaan in honden, dus enkel deze diersoort komt dan in 

aanmerking

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en gelijkaardige 

wetenschappelijke studies

Vermits we de laagste effectieve en veilige dosis van xenogene stamcellen willen nagaan in 

honden, gebruiken we deze diersoort voor de studie. Na de operatie zullen de dieren een 

paar dagen pijnstiling krijgen om ze comforabel te houden. 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)

Artrose is een pijnlijke en progressieve slijtage van het gewricht. Standaard behandelingen 

zijn gericht op het verlichten van pijn en verminderen van de ontsteking, maar herstellen de 

slijtage niet. Stamcellen zouden door hun ontstekings remmende capaciteiten en hun 

vermogen om het aangetaste weefsel te herstellen hiervoor een uitkomst kunnen bieden. 

Daarom willen we bepalen welke de laagste effectieve dosering is van xenogene (van een 

ander individu van een andere diersoort)  stamcellen die veilig kan gebruikt worden ter 

behandeling van honden met experimenteel geïnduceerde artrose. Bijkomend willen we ook 

informatie inwinnen over de verdeling van de stamcellen in het lichaam

Artrose is een pijnlijke en progressieve slijtage van het gewricht waardoor de levenskwaliteit 

van het dier afneemt en zelfs in een vergevorderd stadium reden is voor euthanasie. Het 

vaststellen van de laagste effectieve en veilige dosis van xenogene stamcellen en informatie 

inwinnen over de verdeling van deze cellen in het lichaam is een eerste stap naar het 

gebruik van deze cellen ter behandeling van artrose bij de hond om de levenskwaliteit van 

het dier verbeteren. Bovendien is artrose ook een veelvoorkomende aandoening bij de mens. 

Indien gunstige resultaten bekomen worden, is dit project ook de basis voor verder 

onderzoek naar het gebruik van deze therapie voor mensen

40 honden (32 voor de studie voor de dosis te bepalen, 4 voor de verdeling van de cellen na 

te gaan in gezonden honden en 4 voor de verdeling na te gaan in honden na experimenteel 

geïnduceerde artrose)
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 de 6 katten worder er geen negatieve effecten verwacht vermits de opvolging gebeurt 

met een niet invasieve beeldvormingstechniek. Deze katten zullen na de studie terugkeren 

naar hun eigenaar.

We willen de verdeling van de stamcellen nagaan in katten, dus enkel deze diersoort komt 

dan in aanmerking.

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en gelijkaardige 

wetenschappelijke studies.

Vermits we de biodistributie van xenogene stamcellen willen nagaan in katten, gebruiken 

we deze diersoort voor de studie.  De dieren zullen gedurende de hele studieperiode goed 

opgevolgd worden en indien ze teveel ongemak vertonen zullen gepaste maatregelen 

genomen worden (bv vroegtijdig beeïndigen van de studie)

De immunomodulerende eigenschappen van stamcellen zijn een belangrijk deel van hun 

werkingsmechanismen. Deze zijn echter nog niet allemaal gekend. Daarom  willen we  

informatie inwinnen over de verdeling van de stamcellen in het lichaam na verschillende 

toedieningswijzen, meer bepaald na een subcutane en na een intraveneuze injectie bij de 

kat. 

De verdeling van de stamcellen na een subcutane of een intraveneuze injectie bij katten is 

nog ongekend. Aan de hand van de informatie die tijdens deze studie bekomen zal worden 

kan men nagaan voor welke toepassingen deze behandling verder bestudeerd kan worden. 

Indien gunstige resultaten bekomen worden, is dit project ook de basis voor verder 

onderzoek naar het gebruik van deze therapie voor andere diersoorten en mensen.

6 katten 

neen

neen

neen

Evaluatie van de biodistributie van stamcellen geïsoleerd uit paardenbloed na subcutane en 

na intraveneuze injectie bij de kat

4 weken

kat-paard-xenogeen-stamcel-dosering

neen

ja

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De sensoren zelf dienen om info over de locatie van het dier te verzamelen. Vanuit het 

oogpunt van onderzoek aan het ILVO is deze info heel relevant om bijvoorbeeld gebruik van 

verschillende functionele zones en voorzieningen doorheen de dag te bestuderen, om de 

activiteiten van de dieren te monitoren en de zaken die dit beïnvloeden, en om dieren met 

(gezondheids)problemen zoals kreupelheid te detecteren (en het effect van behandeling te 

monitoren).

Zeugen van de soort Sus Scrofa Domesticus

80

De ernst van de procedures is zeer licht omdat voornamelijk gedragsobservaties worden 

gedaan. Het meest waarschijnlijke negatieve effect dat kan voorkomen, is dat de varkens 

lichte stress ondervinden als gevolg van het plaatsen en verwijderen van de wearable. Een 

ander negatief effect is dat de prototypes oncomfortabel kunnen zijn voor de zeugen. Dit 

wordt echter continue gemonitord en bij gedragsverandering of letsels  wordt het 

experiment stopgezet. Na het experiment blijven de dieren in de stal voor de reguliere 

bedrijfsvoering.

Vooraleer de dierenproeven aangevangen worden, zullen alle mogelijke materialen eerst 

getest worden op waterbestendigheid, sterkte, flexibiliteit en bewerkbaarheid. 

Ook zal de casing voor sensor en batterij getest worden op sterkte en grip. De 

verbindingsmogelijkheden worden op voorhand getest op sterkte en eventueel 

geoptimaliseerd vooraleer met de dieren getest wordt. Het design en gemak van bevestigen 

wordt ook vooraf getest op een plastic modelvarken.

De wearable zelf zal uiteindelijk wel getest moeten worden met  zeugen die in groep 

gehuisvest zijn. Dit kan niet op een andere manier nagebootst worden.

De testen worden niet vaker herhaald dan nodig en er worden niet meer dieren gebruikt 

dan nodig.

Aangezien we tijdens de studie een optimale wearable voor UWB-sensoren aan zeugen te 

bevestigen willen ontwerpen voor zeugen in groepshuisvesting, is de zeug meteen ook het 

beste (en enige relevante) diermodel. De procedures van de studie zijn maximaal verfijnd om 

het ongemak van de zeugen zo veel mogelijk te reduceren. Zo zal bv. enkel goed getraind en 

ervaren personeel de varkens manipuleren, om onnodige stress te vermijden. De 

verschillende prototypes zullen getest worden onder supervisie van de wetenschappers, en 

onmiddellijk verwijderd worden als de dieren problemen ondervinden. 

Het project maakt deel uit van een onderzoeksproject rond locatiebepaling bij zeugen aan 

de hand van een wearable. Het doel is dat de wearable toelaat sensoren (in dit specifieke 

geval gaat het om Ultra-Wide-Band technologie om de locatie in de stal te monitoren) te 

bevestigen aan de zeugen zonder mutilatie van het dier.  Sensoren bevestigen aan varkens 

blijkt uit vorige onderzoeken een zekere moeilijkheid omdat de varkens, door hun 

nieuwsgierige aard, alles kapot bijten of schuren en zeker als ze in groep gehuisvest zijn. 

Hierdoor is opmars van Precision Livestock Farming (PLF), waarbij sensortechnologie 

gebruikt wordt als hulp bij de bedrijfsvoering,  gehinderd in de varkenshouderij. Dit 

probleem stelt zich nauwelijks in de rundveehouderij en zelfs voor kippen zijn er dergelijke 

wearables ontworpen en met succes gebruikt; (Stadig et al 2018). De varkenshouderij hinkt 

dus wat achterop, onder andere omdat het zo moeilijk blijkt sensoren te bevestigen zonder 

dat de zeugen die beschadigen of verliezen. Een duurzame wearable waarmee dit wel 

gerealiseerd kan worden zou een grote stap voorwaarts zijn voor PLF in de varkenshouderij.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zeug, groepshuisvesting, locatiebepaling, wearable, UWB-tag

neen

ja

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project Ontwerp en testen van een wearable voor zeugen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) jan 2019 - jun 2019
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de verteringsefficiëntie bij de additie van een enzyme in optimale 

omstandigheden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 9 dagen

Er wordt nagegaan wat de mogelijks verhoogde verteringsefficiëntie is bij toevoeging van 

het te testen enzyme aan een voeder onder optimale omstandigheden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskippen, vertering, enzyme

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Enzymes die de vertering en/of absorptie bevorderen, dragen bij tot een hogere efficiëntie 

en bijgevolg verhoogde duurzaamheid. In dit onderzoek wordt het effect van een enzyme 

getest op de verteringsefficiëntie, waarbij onderzocht wordt hoeveel de vertering nog 

bevorderd wordt onder reeds optimale omstandigheden

Vleeskippen, Ross 308 (mannelijk)

108

Het verwacht niveau van ongemak is: ernstig. Voor de bepaling van de vertering worden de 

dieren gedurende 9 dagen op verteringseenheden geplaatst die hen mogelijks stress geven. 

Op deze verteringseenheden zijn de dieren beperkter in hun bewegingsvrijheid waardoor 

deze als dieronvriendelijk aanzien kunnen worden.

Voor het uitvoeren van diersoortspecifiek verteringsonderzoek bij vleeskippen, zijn 

vooralsnog geen alternatieve dierloze methoden beschikbaar . 

Het aantal herhalingen en dieren werd bepaald op basis van voorgaande verteringsproeven, 

waarbij een goede balans tussen een minimaal aantal dieren en een maximum aan 

statistische waarde belangrijk is.

De gebruikte emulgatoren en lipase worden toegevoegd aan vleeskippenvoeder.  Om de 

verteringsefficiëntie van vet te bepalen is een in vivo studie met vleeskippen nodig.

Twee maal daags wordt controle uitgevoerd, alsook de periode op de verterinsgeenheden 

wordt beperkt tot 9 dagen, om het ongemak bij de dieren te minimaliseren, Voor en na 

deze proef worden de dieren gehuisvest op een strooisellaag om uiting van het natuurlijk 

gedrag te bevorderen. De bedrijfsdierenarts wordt gecontacteerd wanneer een dier dat 

nodig heeft en het betreffende dier wordt onmiddellijk uit de proef gehaald.  
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Om na te gaan of we de immuniteit van kalveren kunnen optimaliseren door in te zetten op 

een verbeterde biestkwaliteit, maken we gebruik van dezelfde diersoort, namelijk Holstein 

Friesian. Door het hanteren van SOP's van het ILVO staan de dieren onder een continue 

monitoring. Er zijn vaste en ervaren dierverzorgers aanwezig die instaan voor de opvolging 

en voedselverstrekking van de dieren. Deze dierverzorgers controleren ook tweemaal daags 

de gezondheid van de dieren. Door gebruik te maken van GVP zal het ongemak dat de dieren 

ondervinden bij bloedname beperkt worden tot het minimum. 

De dierverzorgers controleren dagelijks bij de ochtend en de avondvoederbeurt de 

gezondheid van de dieren en noteren na de controle in het register dat zij de dieren 

gecontroleerd hebben. In geval van medische problemen worden steeds de dierenartsen van 

de buitenpraktijk van de faculteit Diergeneeskunde ingeschakeld. Op basis van een 

literatuuronderzoek en op basis van eerdere ervaringen worden geen negatieve gevolgen 

voor de dieren verwacht ten gevolge van de bloedafname. Indien dieren onverwacht toch 

ziek zouden worden, zullen ze behandeld worden volgens het advies van de 

bedrijfsdierenarts.

Indien we kunnen aantonen dat microRNAs en/of het microbioom in biest een invloed 

hebben op de opname van antistoffen in de darm van kalveren, kunnen nieuwe strategieën 

ontwikkeld worden om de biestkwaliteit te verbeteren. Dit zal aanleiding geven tot een 

verbeterde weerstand van kalveren en dus een verbeterde gezondheid. We willen enerzijds 

nagaan of de veehouder de aanwezigheid van deze componenten deels zelf kan sturen door 

het rantsoen van de moeder aan te passen. Anderzijds zouden er commerciële applicaties 

kunnen ontstaan die toelaten om bepaalde componenten aan de biest toe te voegen, onder 

andere bepaalde pre- en probiotica of microRNA vesikels. 

runderen, Holstein Friesian

60 melkkoeien en 60 kalveren

De dieren zijn allemaal eigendom van de ILVO onderzoeksstal. De droogstaande koeien zullen 

in twee groepen onderverdeeld worden: een groep dat een rantsoen met een hoger ruw eiwit 

gehalte krijgt en een groep dat het standaard droogstandsrantsoen krijgt. Ze zullen 

voornamelijk gemonitord worden. Kalveren zullen individueel opgefokt worden tot een 

leeftijd van 16 weken, maar visueel contact met soortgenoten blijft steeds gewaarborgd. Op 

een leeftijd van 3 tot 5 dagen zal een bloedstaal verzameld worden voor serumcollectie. 

Daarnaast zal bloed genomen worden voor biestverstrekking, op dag 3 tot 5 en na spenen 

om de actieve immuniteit te onderzoeken. Door GVP te hanteren worden negatieve effecten 

geassocieerd met deze ingreep tot het minimum beperkt. Na de proef blijven de vrouwelijke 

dieren aanwezig op het bedrijf, de stierkalveren worden verkocht op een leeftijd van 2 

weken. 

Er bestaat geen alternatieve methode zonder gebruik van dieren voor de proeven waarin we 

onze hypothese willen testen. Indien we willen overgaan tot vorming van bepaalde 

applicaties voor de praktijk, is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van 

deze praktijksituatie waarvoor deze toepassing bedoeld is. Daarom is het een privilege om 

gebruik te kunnen maken van deze dieren in onze proeven om een zo realistisch mogelijke 

situatie te creëren. 

Aangezien het hier gaat om een pilootstudie is het moeilijk om een benadering te maken van 

een verantwoord aantal dieren die nodig zijn om bruikbare resultaten te bekomen.  

Pasgeboren kalveren zijn volledig afhankelijk van biest voor de opname van antistoffen om 

passieve immuniteit te verwerven. Een goed biestmanagement is noodzakelijk, maar ondanks 

vele inspanningen van veehouders is een goede overdracht van passieve immuniteit niet 

altijd vanzelfsprekend. Een goede weerstand tijdens het jonge leven verbetert de gezondheid 

en heeft positieve effecten tijdens het latere leven. Het doel van deze studie is om na te gaan 

of biest, naast antistoffen, nog andere factoren bevat die de immuniteit en gezondheid van 

kalveren bevorderen of die bijdragen aan de opname van antistoffen in de darm. Daarbij ligt 

de focus op volgende twee componenten: microRNA en microbioom. 

ja, binnen 6 maand na einde van de proef.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) biest; passieve immuniteit; actieve immuniteit; microRNA; microbioom; droogstandsrantsoen

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Innovatieve biest als boost voor het kalf: inzetten op verbeteren van de colostrum kwaliteit

en het verwerven van passieve immuniteit. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Dit onderzoek gebeurt in het kader van de PAS problematiek en de nood aan ammoniak 

reducerende maatregelen voor vleesveehouders. Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd met 

Belgisch Witblauwe runderen, het meest voorkomende vleesvee ras in Vlaanderen. 

Tijdens de periode dat de dieren aangebonden zullen staan, zal het comfort van de dieren 

verbeterd worden door het gebruik van comfortabele stalmatten. Het plaatsen van de 

urinekatheters gebeurt door ervaren diergeneeskundigen. Het nemen van mest en urinestalen 

wordt beperkt tot het minimum aantal opeenvolgende dagen nodig voor betrouwbare 

inschatting. Dit werd vastgelegd op 5 opeenvolgende dagen op basis van eerder ILVO 

onderzoek. De gezondheid en het gedrag van de dieren wordt dagelijks opgevolgd door de 

dierverzorgers.

Via dit project willen we de kennis over het eiwit metabolisme, de eiwit vertering en eiwit 

behoefte bij vleesvee verder uitdiepen. n deze proef willen we onderzoeken wat de effecten 

zijn van het ruw eiwit gehalte in het rantsoen, in combinatie het type eiwit in het voeder, op 

de ammoniak emissies uit de mest, de N-excreties via de mest en de verteerbaarheid van het 

voeder. Als de ammoniak emissie via voeding gereduceerd kan worden, heeft deze maatregel 

potentieel voor vleesveehouders die hun ammoniak emissies moeten reduceren in het kader 

van PAS (Programmatische aanpak stikstof). Daarnaast kan laag eiwit voeding ook 

economisch interessant zijn voor de veehouders.

Vrouwelijk vleesvee van het Belgisch Witblauwe ras

28 vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe ras

Tijdens deze dierproef zullen de dieren gedurende 2 korte periodes van maximaal 2 weken 

aangebonden staan. Aanbinden beperkt de bewegingsvrijheid van de dieren en kan zorgen 

voor extra belasting van de poten. Tijdens de dierproef zal een urinekatheter ingebracht 

worden voor urinecollectie gedurende 5 opeenvolgende dagen. Dit kan zorgen voor lichte 

hinder of ongemak. Tevens zullen gedurende 5 opeenvolgende dagen 's ochtend en 's avonds 

rectale meststalen genomen worden, wat ook kan zorgen voor licht ongemak. De verwachte 

ernst van deze handelingen is licht. Na de dierproef blijven de runderen deel uit maken van 

de ILVO vleesvee kudde.

Het effect van het ruw eiwit gehalte in het rantsoen kan getest worden via in vitro 

fermentatiesystemen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ammoniak reducerende 

voedingsstrategieën die beloftevol bleken in in vitro onderzoek, in vivo niet altijd even 

effectief zijn. Daarom zijn in vivo emissiemetingen naadzakelijk om het ammoniak reducerend 

potentieel van voedingsstrategieën te evalueren met het oog op de PAS-lijst. Bovendien is het 

niet mogelijk om de dierprestaties ten gevolge van de verlaging van het eiwit gehalte in het 

rantsoen in te schatten, zonder gebruik van proefdieren. 

De PAS-onderzoeksstal bestaat uit 4 boxen, waarin telkens 7 dieren gehuisvest kunnen 

worden. In deze stal worden de emissies op groepsniveau gemeten. Om betrouwbare 

concentratiemetingen op groepsniveau uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk de bezetting 

van de hokken te maximaliseren tot 7 dieren per hok. Op deze manier 

kunnen we voldoende hoge concentraties bekomen worden en beperken we het diereffect op 

de emissie verschillen tussen gelijke behandelingen. 

Aan de hand van deze dierproef zal het effect van het eiwitgehalte in de voeding en het type 

voedereiwit op de stikstof-excretie en de ammoniak emissie bij vleesvee onderzocht worden.

Ja, binnen de 6 maand na afloop van de dierproef

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Vleesvee, ammoniak, stikstof, eiwit, voeding

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Verlagen van de ammoniak emissie uit vleesvee stallen door aanpassingen aan de voeding en 

de eiwitvoorziening bij vleesvee

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Maart 2019 - juni 2019
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Nagaan van de immuun parameters tegenover Mycoplasma hyopneumoniae  in colostrum en melk van zeugen. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 10 maanden

Het doel is om na te gaan wat de verschillende parameters zijn van de celgemedieerde immuniteit specifiek 

tegenover M. hyopneumoniae  in colostrum en melk van zeugen. Er zal nadien ook in het bloed van de biggen 

gekeken worden welke maternale immuniteit tegenover M. hyopneumoniae  er is doorgegeven vanuit de biest van de 

zeug en hoe deze in vitro reageert na stimulatie met M. hyopneumoniae . Een tweede doelstelling is nagaan wat het 

overleggen van biggen van de moeder zeug naar een andere zeug als gevolg heeft op deze immuunparameters bij de 

biggen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) M. hyopneumoniea,  immuun parameters, celgemedieerde immuniteit, zeugen, colostrum, melk, biggen 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Hier werd gekozen voor varkens omdat dit de enige diersoort is die geïnfecteerd wordt met Mycoplasma 
hyopneumoniae . Het doel is dan ook om na te gaan (naast humorale immuniteit) wat de specifike celgemedieerde 

immuun parameters tegen M. hyopneumoniae  zijn in colostrum en melk van zeugen en hoe deze de big beschermen. 

Aangezien dit zeer specifiek onderzoek is kan het niet anders dan dat dit gebeurt in de doeldiersoort, hier dus het 

varken.  

De handelingen die zullen gesteld worden zijn bloedafname, nemen van een laryngeale swab, colostrum en melk 

verzamelen. Dit zijn handelingen die in de praktijk regelmatig gesteld worden, er worden dan ook geen negatieve 

effecten verwacht. Bovendien worden de stalen genomen door een ervaren persoon en blijven de dieren op het 

bedrijf wat de stress tot een minimum beperkt. Het welzijn van de dieren wordt ook dagelijks gecontroleerd ofwel 

door de veehouder zelf die het dagelijkse management voor zich neemt ofwel door de onderzoeker en dierenartsen 

op het moment van staalname. 

Mycoplasma hyopneumoniae  is het primaire agens van enzoötische pneumonie, een chronische respiratoire ziekte 

bij varkens. De overdracht gebeurt voornamelijk van zeug naar big in de eerste levensweken. Het is dus van belang 

de big zo goed mogelijk te beschermen tegen een infectie en daarin is de maternale immuniteit belangrijk. Wij 

hopen meer inzicht te brengen in de celgemedieerde maternale immuniteit tegenover M. hyopneumoniae . Het 

overleggen van biggen gebeurt in de praktijk vaak, vooral bij grote tomen, maar er is weinig geweten over de 

bescherming die de biggen krijgen tegen M. hyopneumoniae  van een zeug die niet de moeder is. Indien blijkt dat 

overleggen negatief is voor de bescherming van de big tegen M. hyopneumonia e moet er in de praktijk misschien 

meer doordacht mee omgesprongen worden. Het onderzoek zal dus bijdragen aan de kennis omtrent overdracht van 

immuniteit van zeug naar big en kan leiden tot het optimaliseren van de verlegstrategie van biggen.

Varkens op een commercieel Vlaams varkensbedrijf 

Zeugen: 24 Biggen: 48

De handeling die zullen gesteld worden zijn bloedafname, nemen van een laryngeale swab, colostrum en melk 

verzamelen, intramusculaire injectie en een injectie met oxytocine in de oorvene. Dit zijn handelingen die in de 

praktijk regelmatig gesteld worden, er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht en de graad van ernst 

wordt omschreven als licht. De dieren blijven zowel tijdens als na de proef aanwezig op het bedrijf waar ze 

behandeld worden zoals alle andere dieren daar aanwezig. 

Het is niet mogelijk andere dieren dan varkens of een niet-diermodel te gebruiken omdat juist specifiek naar de 

celgemedieerde immuniteit tegenover Mycoplasma hyopneumoniae bij varkens onderzoek gedaan wordt. Ook 

worden andere diersoorten niet besmet met M. hyopneumoniae . We gaan specifiek het colostrum en de melk van 

seropositieve zeugen onderzoeken en de invloed op de maternale immuniteit die doorgegeven wordt naar de biggen. 

Aangezien het om een pilootstudie gaat is er geen statistische power analyse uitgevoerd. Deze proefopzet om 

celgemedieerde immuniteit bij zeugen en biggen tegenover M. hyopneumoniae aan te tonen en de invloed van het 

overleggen van biggen is nog niet gebruikt. In deze studie worden dan ook een beperkt aantal dieren gebruikt. Er 

zullen 6 zeugen deelnemen aan de proef, in eerste instantie zullen er 24 bemonsterd worden, dit om een marge in te 

bouwen aangezien we 2 maal 3 seropositieve zeugen nodig hebben die rond hetzelfde tijsdtip werpen. In totaal 

worden er 48 biggen gebruikt, 8 per zeug. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van een nieuw enzym op de nutrientenverteerbaarheid bij vleesvarkens 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 18/03/2019 - 18/04/2019

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. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) NSPase, nutriëntenverteerbaarheid, vleesvarkens

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

NSPases zijn enzymen die helpen bij de vertering van koolhydraten door het dier. Hierdoor kan de aanwezige 

energie beter worden benut

Er zullen 10 vleesvarkens worden gebruikt.

10

Deze proef valt binnen categorie ernstig: om de mest en urine per dier te kunnen opvangen, dienen de 10 dieren 

individueel gehuisvest te worden op verteringskooien. Na de afloop van de proef worden de dieren verder 

aangehouden als vleesvarkens.

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. 

We verwachten dat de mix de nutriëntenverteerbaarheid met +/- 2% kan verbeteren. Om dit met voldoende kans 

op zekerhied aan te tonen hebben we 10 dieren nodig.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van een reststroomproduct op de prestaties en (anti)oxidatieve status van vleeskippen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 38 dagen

Onderzoek naar een reststroomproduct: er wordt onderzocht wat het effect is van twee verschillende doseringen

op de prestaties, maar ook op de (anti)oxidatieve status van het dier, omdat het product mogelijks een anti-

oxidatieve werking heeft, wat positief zou zijn voor de gezondheid van het dier.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskippen, reststroomproduct, oxidatieve status

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Indien het geen negatief effect heeft op de dierprestaties, kan de duurzaamheid bevorderd worden door een

reststroomproduct te benutten. Indien er ook een oxidatieve werking zou hebben, komt dit ook nog eens de

diergezondheid ten goede.

Vleeskippen, Ross 308 (mannelijk)

540 voor de opvolging van de prestaties, van 36 dieren uit de proef wordt bloed geprikt

Het verwacht niveau van ongemak is: licht. Van 36 dieren zal op 3 tijdstippen bloed geprikt worden voor de

bepaling van de oxidatieve status van het dier.

(verder worden de dieren per hok gehuisvest volgens praktijkomstandigheden, zodat de prestaties correleerbaar zijn

naar de praktijk toe)

Dit onderzoek betreft diersoortspecifiek voedingsonderzoek bij vleeskippen; hiervoor zijn momenteel nog geen

alternatieve dierloze methoden beschikbaar . 

Het aantal herhalingen en dieren werd bepaald op basis van voorgaande proeven; hierbij wordt steeds gestreefd

naar een goede balans tussen een minimaal aantal dieren en maar toch voldoende statistische power.

Het reststroomproduct wordt aan het vleeskippenvoeder toegevoegd. Om het effect ervan op de dierprestaties en

de oxidatieve status van de dieren te bepalen, is een in vivo proef met vleeskippen nodig.

Twee keer per dag voeren ervaren technici een controle uit. Indien nodig wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd

en/of het dier uit proef gehaald.  

Verder worden de dieren op grondhuisvesting gehouden met houtkrullen als strooisel.
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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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Oude leghennen zijn de doelgroep van dit project en hebben een verschillend nutriëntenmetabolisme en dus ook een 

verschillende behoefte dan jongere leghennen. De hoge eiproductie vormt een bijkomende uitdaging. Zo is bekend 

dat oude leghennen gevoeliger zijn aan fosfordeficiënties en ook het calciummetabolisme minder actief wordt.  De 

testgroep en de doelgroep moeten om deze redenen gelijk zijn. 

De dieren worden gehuisvest volgens praktijkomstandigheden en onder optimale condities volgens het stalklimaat. 

De dieren worden dagelijks opgevolgd d.m.v. controles in de voor- en de namiddag, in geval van ongemak of leed 

wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd. 

 Het verantwoord verlengen van de legperiode is een multifactorieel vraagstuk waarbij vele factoren een rol spelen: 

eischaalkwaliteit, bot- , darm- en levergezondheid, vederpikken, …  Het bepalen van de nutriëntenbehoeftes bij oudere 

leghennen laat ons toe de voedersamenstelling maar ook dagelijkse voederopname te optimaliseren. De efficiëntere 

benutting van voedingsstoffen levert een economisch, nutritioneel en ecologisch voordeel op. Het aspect 

calcium/fosfor moet informatie aanleveren hoe we productieresultaten en botgezondheid op peil kunnen houden in 

de laatste stadia van verlengde legronden. Het langer aanhouden van leghennen kadert in het verduurzamen en meer 

rendabel maken van de bestaande leghennenhouderij. 

Leghennen - Lohmann Brown

Energie- en eiwitgehalte: 264 dieren, Ca/P 514 dieren

Energie- en eiwitgehalte: ernstige mate. De niet- geëuthanaseerde leghennen komen na de proef in het handelscircuit 

terecht. Een gelimiteerd aantal dieren wordt onderworpen aan verteringsproeven en gehuisvest in 

verteringseenheden. Ca/P- proef: ernstige mate. Een gelimiteerd aantal dieren wordt onderworpen aan 

verteringsproeven en gehuisvest in verteringseenheden. Ook hier komen de dieren die niet geëuthanaseerd werden in 

het handelscircuit terecht. 

Het nutriëntenmetabolisme bij oudere leghennen is niet gekend. Om hun specifieke behoeftes te bepalen zijn in vivo 

dierproeven dus noodzakelijk. 

Omdat we bij aanvang van de studie geen zicht hebben op de verwachte variatie en het aantal lost to follow up, kan 

er geen power analyse uitgevoerd worden. De gebruikelijke aantallen zijn afgestemd op voorgaande proeven op het 

ILVO en rekening houdend met de mogelijk hogere uitval door de leeftijd van de leghennen, lijkt het ons niet 

aangewezen het aantal te gebruiken dieren nog verder te reduceren. 

Met oog op het verantwoord verlengen van de legperiode en het optimaal benutten van het genetisch potentieel van 

onze leghennen, heeft deze dierproef als doel de nutriëntenbehoefte bij oudere leghennen te bepalen. Meer specifiek 

gaat het om energie- en eiwitgehalte zodat de voedersamenstelling beter afgesteld kan worden op de specifieke 

behoefte en ontwikkeling van het fatty liver haemorrhagic syndrome voorkomen kan worden. In de laatste fase van 

verlengde legperiodes blijken eischaalkwaliteit maar ook botgezondheid belangrijke, limiterende factoren te zijn. De 

twee belangrijkste macromineralen hierin zijn calcium en fosfor. Naar het ideale gehalte calcium in het voeder werd 

reeds veel onderzoek verricht. Het optimale fosforgehalte, fijn/grof verhouding van calcium en de Ca/P ratio dienen 

echter nog bepaald te worden.  

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Oude leghennen - Energie - Eiwit - Calcium - Fosfor

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Leg langer: relatie nutriëntemetabolisme en -behoefte met langleefbaarheid leghennen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 x 30 weken,  1 x 25 weken
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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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het is diersoortspecifiek onderzoek

Er wordt een 2-dagelijkse controle uitgevoerd m.b.t. 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. 

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 fijnstof en geur) zoveel mogelijk kunnen 

voorkomen worden en bij voorkeur meerdere problemen men één maatregel kunnen worden aangepakt. 

Vleeskuikens Ross 308, mannelijk

1488

Ernstig: Huisvesting van 2 dieren/hok (48 in totaal) op verteringskooien gedurende max. 8 dagen, 

bezettingsdichtheid vanaf > 600 g conform de praktijk. De dieren die niet geëuthanaseerd worden, komen in het 

handelscircuit terecht.

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. 

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 precisievoeding (meerfase voeding) op de N-excretie en NH3-emissie te identificeren. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskuikens, RE-gehalte, precisievoeding

neen

je

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Bepalen van het effect van voederstrategieën op de reductie van ammoniakemissie bij vleeskuikens.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 39 dagen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van voedingsaddititief op de groeiprestaties en darmgezondheid bij gespeende biggen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 30/05/2019 tot 3/10/2019 (4 maand)

Het geteste product werd ontwikkeld om de biggen bij het speenmoment te ondersteunen door ze minder vatbaar 

te maken voor bacteriële infecties. De effectiviteit werd reeds bevestigd via in vitro proeven en zal in deze proef ook 

in vivo getest worden door opvolging van groeiprestaties, mest, bloed en darmgezondheid. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) speenstress, groeiprestaties, darmgezondheid, E. coli

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De effectiviteit van het nieuwe product moet in vivo worden aangetoond binnen de diercategorie (soort + 

gewichtsklasse) waarvoor het bedoeld is. In vitro testen werden reeds uitgevoerd en bleken succesvol te zijn.

De onderzoekers hebben ervaring met bloedname bij biggen en toepassen van euthanasie, zodat de duur tot een 

minimum wordt beperkt. De stalploeg gaat dagelijks rond in de stal en zij zorgen ervoor dat de staltemperatuur 

correct is ingesteld en dat de dieren steeds eten en drinken hebben. 2x per dag observeren ze alle dieren. Ziektes, 

sterfte, afwijkingen en medische behandelingen worden zo gedetailleerd mogelijk genoteerd op de stalbladen. Bij 

ziekte wordt zo snel mogelijk bekeken wat de beste optie is. Indien nodig wordt dit overlegd met de 

bedrijfsdierenarts. 

Het speenproces is een stresserend moment voor de biggen. Niet enkel worden biggen en moeder gescheiden, maar 

ook het voeder verandert drastisch van melk naar vast voeder, het spenen van biggen kan dan ook gepaard gaan 

met speendiarree. Dit kan gelinkt worden aan de voederovergang, maar ook aan de verhoogde gevoeligheid voor 

bacteriële infecties door o.a. E. Coli.  Indien dit product ook in vivo effectief blijkt, kan het ingezet worden in 

praktijk ter ondersteuning van het spenen en mogelijks ook antibioticagebruik reduceren.

varkens: biggen

288, waarvan 96 P1 en 192 P0

Licht (bloednames), de dieren worden geeuthanaseerd voor verdere staalname. We hebben ervaring met de uit te 

voeren handelingen, dus de stress die optreedt tijdens deze kan tot een minimum beperkt worden.

De effectiviteit van het nieuwe product moet in vivo worden aangetoond binnen de diercategorie (soort + 

gewichtsklasse) waarvoor het bedoeld is. In vitro testen werden reeds uitgevoerd en bleken succesvol te zijn. 

Met 12 herhalingen kunnen we een verschil aantonen van +/- 1 SD, met α=0.05 en β=0.8, wat volgens ons een 

relevant verschil is.



17

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De structuur van het maagdarmstelsel bij varkens gelijkt zeer sterk op dat van de mens. Ook functioneel zijn er grote 

gelijkenissen, wat het varken een ideaal model maakt voor de studie van darmgezondheid. Het minivarken biedt dan 

een volwaardig alternatief voor varkens aangezien zij door hun kleinere omvang beter geschikt zijn voor biomedisch 

onderzoek (minder testproduct, minder voer, gemakkelijker te manipuleren, langetermijnstudies mogelijk, dezelfde 

fysiologische relevantie). In dit project worden jonge varkens met gelijkaardige afmetingen gebruikt als model voor 

volwassen minivarkens.

Dagelijks wordt gecontroleerd of de dieren ongemak ervaren. Als een dier ziek zou zijn of fysiek ongemak zou 

ondervinden zal onmiddellijk actie worden ondernomen. Op elk moment wordt verrijking voorzien. 

Aangezien we minivarkens zullen gebruiken als model voor de mens, wordt tijdens de experimenten getracht de 

menselijke situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Dit betekent dat we de dieren individueel testproducten moeten 

kunnen toedienen en op specifieke momenten na toediening stalen moeten kunnen verzamelen. Dit project laat toe af 

te toetsen welke technieken haalbaar en succesvol zijn, waarna deze toegepast worden in een eerste studie in 

gecontroleerde omstandigheden. We zullen ook bekijken of specifieke producten die gebruikt worden om de 

gezondheid van de darm te beoordelen, zelf de darmgezondheid verstoren en hoe lang deze effecten zouden blijven 

na blootstelling.

Er zullen 24 vleesvarkens worden gebruikt. 

24

Deze proef valt binnen de categorie ernstig omwille van verschillende redenen: (i) om urine en mest gescheiden te 

kunnen verzamelen worden de dieren ofwel in metabole kooien met beperkte bewegingsvrijheid ofwel in individuele 

hokken gehouden, (ii) sommige dieren ondergaan een operatie om een katheter in de bloedvaten in te brengen, (iii) 

voor bepaalde handelingen moeten de dieren tijdelijk geimmobiliseerd worden, (iv) gedurende een periode van 

maximaal 31 dagen worden de dieren maar gedurende 4 uren ad libitum gevoerd. Tijdens het experiment wordt een 

adaptatieperiode van 7 dagen voorzien zodat de dieren kunnen wennen aan de beperkte beschikbaarheid van voer. 

Ook zullen de dieren 6 maal gedurende 2 uur toegang tot water ontzegd worden.

De uiteindelijke bedoeling van het overkoepelende project waartoe deze dierproef behoort is het opstarten van een 

model voor darmgezondheid in minivarkens als model voor de mens. Dit model zal gebruikt worden voor het testen 

van voedingscomponenten met gezondheidsbevorderende effecten en kadert onder andere in de preventie van 

chronische, niet-overdraagbare aandoeningen. 

Om de producten te testen in een relevant model alvorens over te schakelen naar humane studies, is het varken het 

meest relevante dier wegens grote gelijkheid op vlak van structuur en functie.

We trachten in deze proef verschillende experimentele methoden te optimaliseren. We doen dit door in dezelfde 

varkens verschillende methoden te testen, waardoor het totale aantal benodigde proefdieren vermindert. Op basis 

van de resultaten van deze studie zullen vervolgstudies gerichter en correcter kunnen uitgevoerd worden, waardoor 

dan minder dieren nodig zijn en het lijden tot een minimum beperkt kan worden zonder de wetenschappelijke 

relevantie te verminderen.

Als voorbereiding op het ontwikkelen van een minivarkenmodel voor darmgezondheid worden tijdens dit project de 

eerste experimentele methoden op basis van de literatuur getest en vergeleken. Het gaat hier specifiek om: (i) 

methoden voor het individueel toedienen van testproducten in verschillende vormen (vast, vloeibaar, poeder), (ii) 

methoden om herhaald en gestandaardiseerd op bepaalde momenten urine en bloed te verzamelen voor analyses, (iii) 

methoden om darmgezondheid te kunnen bepalen a.d.h.v. speciefieke componenten uitgescheiden in de urine en (iv) 

analytische methoden voor de kwantificatie van deze specifieke merkers in urine.

ja, januari 2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Protocoloptimalisatie, toedienen, staalname, minivarkens, darmgezondheid, suikerprobe, urine, bloed

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Optimalisatie van toedienings- en staalnameprotocols bij vleesvarkens als model voor minivarkens 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 03/06/2019 - 31/07/2019
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie van een nieuw vaccin bij  vrouwelijke varkens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 14/08/2019 tot 17/12/2019 

Een firma wil een nieuw vaccin op de markt brengen bij vrouwelijke dieren. Het moet voorkomen dat dieren 

bronstig worden. Voor dit kan geregistreerd worden moet aangetoond worden dat het product werkt en dat het 

veilig is. Het doel van deze proef is om deze zaken aan te tonen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zeug, vaccinatie, werkzaamheid, veilligheid

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Het testen van het product is wettelijk verplicht bij de dieren waarvoor het bestemd is (in deze vrouwelijke varkens).

 De mensen die de bloedname uitvoeren hebben hiermee voldoende ervaring zodat de bloedname snel en met een 

minimum aan stress kan verlopen. Als zwaar lijden wordt vastgesteld zal het dier uit proef worden genomen of 

(indien bij een groot aantal dieren) de proef worden stopgezet

In bepaalde omstandigheden (bv als vrouwelijke en manelijke dieren samen worden gehouden tot na de puberteit), 

kan het interessant zijn om ervoor te zorgen dat de vrouwelijke dieren niet bronstig worden. Proeven in het kader 

van een registratieprocedure zijn belangrijk om te garanderen dat een product veilig is en doet wat het moet doen.

Vrouwelijke vleesvarkens

40

De dieren worden opgevolgd van 14 weken tot slacht. Naast de 2 vaccinaities worden de dieren intensief opgevolgd. 

Op een aantal tijdstippen wordt bloed afgenomen, wat korststondig stress zal geven. De dieren worden opgevolgd 

tot aan de slacht. Na het slachten wordt het voortplantingsstelsel ook onderzocht.

Voor de regsitratie van een nieuw product is het testen van dit product wettelijk verplicht bij de dieren waarvoor 

het bestemd is (in deze vrouwelijke varkens)

De firma die dit wil onderzoeken heeft op basis van alle info die ze nu heben een aantal dieren bepaald waarbij de 

beoordeling met voldoende zekerheid kan gebeuren
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 dierBehoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet 

gebruikt in andere proevenBeschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de optimalisatie van parttime groepshuisvesting van voedsters.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/05/2019 - 1/05/2022

In de praktijk worden vleeskonijnen in groep gehuisvest in verrijkte parken. Deze parken bieden meer ruimte en 

zijn voorzien van platforms, knaagmateriaal en buizen. Deze wijze van huisvesting werkt echter niet voor 

voedsters die jongen zogen. Door verstoring van nesten en agressie naar andere voedsters toe leidt dit tot 

onaanvaardbare omstandigheden en is er geen meerwaarde voor dierenwelzijn. Momenteel is er onderzoek naar 

parttime groepshuisvesting waarbij voedsters worden samengezet als de jongen al ouder zijn. Het project heeft als 

doel de sector (konijnenhouderij) een zicht te geven op de meest optimale parttime groepshuivesting met 

voedsters met oog voor productiviteit en welzijn, zowel bij de jongen als de voedsters. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) voedsters, agressie, stress, huisvesting

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Deze studie bestudeerd het effect van groepshuisvesting op het gedrag en gewicht van konijnen. Een alternatief 

dier-vriendelijk model is hiervoor niet beschikbaar. 

Handelingen zullen steeds worden uitgevoerd door bekwaam personeel (konijnenhouders, personeel met een 

proefdierkunde-attest, dierverzorgers,...). Voor de proef zullen de dieren worden gewogen, onderzocht worden naar 

verwondingen en geobserveerd worden voor gedrag. Hiervoor worden de dieren kort uit het park genomen en op 

een weegschaal geplaatst. Hier wordt steeds op gelet dat het acherlijf goed ondersteund wordt om belasting op de 

rug te verhinderen. De tijd dat de dieren worden vastgenomen wordt tot een minimum beperkt. Dieren met 

verwondingen die slecht genezen kunnen worden afgezonderd.

Door dieper in te gaan op de groepsdynamiek bij konijnen kan het project meer inzichten geven over hoe 

voedsters toch kunnen worden gehuisvest in groep. Konijnen zijn sociale dieren, groepshuisvesting kan dus 

beantwoorden aan de natuurlijke behoefte van konijnen. Bovendien worden de parken voorzien van 

verrijkingsmateriaal zoals buizen, platforms en knaagmateriaal. Door de meest ideale leeftijd van de jongen te 

bepalen waarop voedsters met hun jongen worden samengezet, hebben de voedsters toch nog voor een gedeelte 

sociaal contact en meer ruimte. Er wordt rekening gehouden met de productiviteit enerzijds en dierenwelzijn 

anderzijds.

Voor deze proef zullen konijnen worden gebruikt van professionele konijnenkwekerijen.

Er zullen 240 voedsters worden meegenomen in het experiment gedurende 3 reproductieronden. Indien elke 

voedster per ronde een nest heeft van gemiddeld 10 jongen zullen er in totaal 7200 dieren opgevolgd worden. Deze 

aantallen garanderen dat de proef representatief genoeg is.

De dieren zullen een aantal keren opgepakt worden om te wegen en te inspecteren op wonden. Verder zullen enkel 

handelingen uitgevoerd worden die horen bij het dagelijks management in een konijnenhouderij (dagelijkse 

inpecties, voederen, verplaatsen,...). De enige vorm van ernstige hinder zal plaatsvinden wanneer de voedsters met 

hun jongen in groep worden gebracht welke kan gepaard gaan met onderlinge vechtpartijen om de groepsorde 

vast te leggen en om de eigen jongen te verdedigen. Vechten is echter natuurlijk gedrag en dit gaat normal gezien 

over na een aantal uur. Door middel van gedragsobservaties kan bevestigd worden of dit effectief ook zo zal zijn 

bij een groepshuisvesting in een commerciele setting. Deze periode gepaard kan gaan met agressie en 

verwondingen (we verwachten een bepaald percentage aan verwonde dieren met vooral lichte krassen en 

bijtwonden). Door de onvoorspelbaarheid van dit percentage en de ernst van de wonden wordt dit project onder 

de klasse 'matige ernst' geclassificeerd. 

De dieren zijn eigendom van konijnenhouderijen en zijn dus bestemd voor de slacht.

Het onderzoek betreft onder andere de observatie van gedragsstudies en groeicurves. Voor deze observaties zijn 

nog geen diervriendelijke alternatieven mogelijk.

Voorafgaand aan de proeven werd in overleg met een statisticus bepaald hoeveel dieren er nodig zijn om de proef 

voldoende 'gewicht' te geven m.a.w. om een betrouwbaar resultaat te bekomen. Verder werden de aantallen 

gebaseerd op literatuurstudies. Om te verhinderen dat extra dieren voor deze proef worden gebruikt, werden 

dieren opgevolgd welke meedraaien in een konijnenhouderij. Dit laat ook toe om de proef te testen in een 

commerciële setting. Er worden dus geen dieren gebruikt welke speciaal gekweekt worden voor deze proef.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We willen het effect nagaan bij de doeldieren

De dierenverzorgers hebben veel ervaring en zullen de dieren nauwgezet opvolgen. Dieren die gedood worden, 

worden eerst op gepaste wijze verdoofd. Als zwaar lijden wordt vastgesteld zal het dier uit proef worden 

genomen of (indien bij een groot aantal dieren) de proef worden stopgezet.

Als het product werkzaam is kan de efficiëntie en de uitstoot naar het milieu verbeteren

biggen

296

De dieren worden gevoederd en 3 maal gewogen. Bij het biggen worden 8 biggen doodgedaan en op het einde 

worden 32 biggen doodgedaan om hun lichaamssamenstelling te analyseren.

We willen nagaan wat het effect bij biggen is. We kunnen dit niet testen op een andere manier.

Op basis van de variatie die we gemiddeld zien in dit soort proeven, hebben we een aantal gekozen waarbij de 

kans groot genoeg is om een vershcil aan te tonen, als dit relevant is

Omwille van milieuredenen daalt het fosforgehalte in biggenvoeders. Hierdoor verhoogt het risico op 

pootproblemen. In deze pref wilen we nagaan of de de calcium en fosforbenutting kunnen verbeteren door 

een natuurlijke bron van vitamine D aan het voeder toe te voegen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) biggen, vitamine D, calcium, fosfor

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van een natuurlijke vorm van vitamine D bij biggen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/8/2019-17/10/2019
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Enzymes die de vertering en/of absorptie bevorderen, hebben een hogere efficiëntie tot gevolg 

waardoor een verhoogde duurzaamheid verkregen wordt. Ook kunnen ze op die manier bijdragen tot 

een betere darmgezondheid.

Konijnen, Hycole (mannelijk en vrouwelijk)

32

Het verwacht niveau van ongemak is: ernstig. 

De dieren worden voor de bepaling van de vertering gedurende 11 dagen op verteringseenheden 

geplaatst. Deze kunnen de dieren mogelijks stress geven, aangezien hun bewegingsvrijheid hierin 

beperkter is en het bijgevolg als dieronvriendelijk aanzien kan worden.

Er zijn tot op heden nog geen alternatieve dierloze methoden die de verteringsefficiëntie bij konijnen 

correct kan bepalen. 

Het aantal herhalingen en aantal dieren per herhaling werd gebaseerd op de Europese 

referentiemethode (Perez et al, 2015, World Rabbit Science 3 (1), p41-43).

Het enzyme zal toegevoegd worden aan het voeder van konijnen.  Om de verteringsefficiëntie ervan te 

onderzoeken, is het nodig een in vivo studie met konijnen uit te voeren.

Twee keer per dag wordt er een controle uitgevoerd. Tevens wordt ook de periode op de 

verteringseenheden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Verder wordt verrijking voorzien in de 

verteringseenheden.Voor en na de verteringsproef worden de dieren gehuisvest in groepshuisvesting. 

Bij eventuele problemen, wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd en indien nodig, wordt betreffende 

dier onmiddellijk uit proef gehaald.  

Voor registratie van het te testen enzyme dient aangetoond te worden dat er wel degelijk een effect is 

op bvb de efficiëntie, namelijk dat er meer energie uit het voeder vrijgesteld kan worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskonijnen, vertering, enzyme

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de verteringsefficiëntie in aanwezigheid van een enzyme bij vleeskonijnen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 keer 11 dagen (voor bepaling op twee leeftijden)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Omdat dit voederadditief gebruikt zal worden in de pluimveehouderij is het gebruik van kippen als proefdier 

vanzelfsprekend. Daarbij worden deze dieren gehouden onder huisvestingsomstandigheden conform met de 

normen van proefdieren en praktijkomstandigheden zodat resultaten makkelijker naar de praktijk kunnen 

vertaald worden. 

Alle dieren worden minstens 2 keer per dag gecontroleerd door ervaren technici. Tijdens deze controle wordt er 

op gelet dat alle dieren te allen tijde voeder en water ter beschikking hebben. Daarnaast wordt elke dag het 

stalklimaat (temperatuur, verlichting en ventilatie) nauwgezet gecontroleerd. Indien een dier mogelijks ongemak 

ervaart omwille van ziekte, of verwonding dan wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.

Wanneer we de mogelijke interacties van deze tannines in het pluimveemetabolisme in kaart hebben gebracht 

kunnen we deze omzetten in toedieningsschema's ter bevordering van algemene gezondheid en prestaties van 

de kip. Dit kan een positieve vooruitgang betekenen in het verminderen van het antibioticagebruik en het 

verbeteren van de algemene gezondheidsstatus in de pluimveehouderij.

vleeskuikens 

2520 (gehouden in praktijkomstandigheden)

De dieren zullen 4 keer gewogen worden samen met het scoren van de pootgezondheid aan de hand van het 

welfare quality protocol. Daarnaast zullen er ad random 2 dieren per hok voor een beperkte tijd (10 dagen) 

onderworpen worden aan een verteringsproef. Deze handeling is noodzakelijk om exacte cijfers te bekomen 

omtrend vertering en metabolisme. De overige dieren worden na een periode van 39 dagen geslacht in een 

commercieel slachthuis (praktijkomstandigheden). 

Een alternatieve methode is zeer moeilijk toe te passen wegens twee redenen. Enerzijds zijn de mogelijke 

interacties van tannines nog niet gekend in het pluimveemetabolisme. Anderzijds zijn het aviair 

gastrointestinaal stelsel, microbioom en metabolisme heel complex. Dit zorgt ervoor dat er tientallen factoren 

een invloed kunnen hebben op het gebruik van tannines. Deze kunnen enkel achterhaald worden wanneer men 

dit voederadditief toedient aan het dier zelf. 

De keuze van het aantal herhalingen en dieren is gebaseerd op voorgaand verterings- en prestatieonderzoek 

waarbij zo weinig mogelijk maar toch voldoende herhalingen gebruikt worden om statistisch betrouwbare 

resultaten te produceren.  

Omdat tannines een antimicrobiele en antioxidatieve werking vertonen, hebben deze stoffen daardoor de 

mogelijkheid om antibiotica en synthetische antioxidantia deels te vervangen. Daarom kunnen ze een belangrijk 

nut hebben in diervoeder. Hun positieve werking is al uitgebreid getest bij mensen en andere zoogdieren. Ook 

bij pluimvee zijn er positieve effecten beschreven, maar helaas is het exacte werkingsmechanisme van deze 

stoffen in pluimvee nog niet gekend. Om deze tannines op een verantwoorde manier te gebruiken moet getest 

worden wat hun werkingsmechanisme precies is zodat dosage en tijdstip van toediening precies bepaald kan 

worden. 

ja, van zodra de proef afgelopen is.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kastanje - tannines - vleeskuiken - metabolisme - gezondheid - prestaties

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Effect van tannines uit kastanjehout op het metabolisme, gezondheid en prestaties van vleeskuikens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 26/08/19 - 39 dagen 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Digitale dermatitis is een klauwaandoening die vaak voorkomt bij melkvee. Onderzoek heeft aangetoond dat 

koeien van het Holstein Friesian ras gevoeliger zijn dan andere rassen. Daarom is het aangewezen om dit 

diermodel (ras) te gebruiken om het effect van de behandeling te evalueren.

De dierenarts die de lokale behandeling zal instellen (en het resultaat zal beoordelen) is ervaren in 

preventieve en curatieve klauwverzorging bij runderen.

De dieren staan onder dagelijkse controle van ervaren technici en dierverzorgers. Ingeval de klinische 

symptomen verergeren of andere diergezondheidsproblemen worden geobserveerd, zal diergeneeskundige 

bijstand worden gevraagd. In overleg met de dierenarts zal een gepaste behandeling worden ingesteld en zal 

het betreffende dier indien nodig vroegtijdig uit de proef worden genomen.

Digitale dermatitis is een frequent voorkomende en vaak pijnlijke aandoening bij melkvee en een geschikte 

behandeling zou zowel het dierenwelzijn als de productieprestaties ten goede komen. 

Runderen

20 Holstein Friesian koeien

Koeien waarbij acute digitale dermatitis letsels op één of beide achterpoten worden geobserveerd, zullen in 

de proef worden opgenomen en alternerend toegewezen worden aan één van de behandelgroepen. Digitale 

dermatitis gaat in het acute stadium gepaard met ulceratieve letsels. Deze zijn vaak pijnlijk en kunnen 

aanleiding geven tot mankheid. Het ongemak wordt geklasseerd als matig. De dieren worden echter dagelijks 

opgevolgd. De ligbedden worden proper gehouden en met voldoende zaagsel ingestrooid.  De dieren zijn 

onderdeel van de ILVO kudde en zullen na het beïndigen van de proef opnieuw deel uitmaken van de ILVO 

kudde.

Er bestaat geen alternatieve methode om het effect van een lokale behandeling op de genezing van digitale 

dermatitis letsels bij melkvee te beoordelen.  

Aangezien er nog geen gegevens beschikbaar zijn over het effect van dit natuurlijk product op de genezing 

van de digitale dermatitis letsels bij koeien, zal deze oriënterende studie beperkt worden tot 20 dieren. De 

data die deze kleinschalige oriënterende studie zal opleveren, zal (ingeval van gunstige effecten) tevens 

toelaten om het proefopzet van een vervolgstudie te optimaliseren, zodat deze in optimale omstandigheden 

zal kunnen uitgevoerd worden.

Digitale dermatitis (Mortellaro) is één van de meest voorkomende klauwaandoeningen bij melkvee met een 

negatief effect op dierenwelzijn, melkproductie en vruchtbaarheid. Het betreft een infectie van de huid op de 

overgang huid-hoorn en wordt het meest gezien in het balgebied tussen beide klauwen. 

In deze oriënterende studie zal het effect van dit natuurlijke product (in vloeibare vorm) vergeleken worden 

met de lokale standaardbehandeling (op basis van chloortetracycline) op de genezing van digitale dermatitis 

letsels bij melkvee.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) digitale dermatitis, Mortellaro, melkvee, behandeling, natuurlijk product

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Oriënterende studie naar het effect van dit natuurlijk product op de genezing van digitale dermatitis letsels 

bij Holstein koeien

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Start: september 2019

Einde: wanneer 20 dieren met digitale dermatitis letsels de proef hebben doorlopen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er worden positieve effecten verwacht op vlak van de diergezondheid; indien dit het geval is, draagt dit

positief bij aan het welzijn van de dieren en mogelijks ook aan de dierprestaties, wat dus betekent dat

hierdoor de duurzaamheid bevorderd wordt. 

Vleeskippen, Ross 308 (mannelijk)

2160 dieren voor de opvolging van de prestaties, van 144 dieren hiervan wordt bloed geprikt

Het verwacht niveau van ongemak is: licht. Van 144 dieren zal op dag 24 bloed geprikt worden voor de

bepaling van een aantal gezondheidsparameters.

(per hok worden de dieren gehuisvest volgens de praktijkomstandigheden, zodat de resultaten correleerbaar

zijn naar de praktijk toe)

Het betreft diersoortspecifiek voedingsonderzoek bij vleeskippen; tot op heden zijn hiervoor nog geen

dierloze alternatieve methoden beschikbaar. 

Op basis van voorgaande proeven, werd het aantal herhalingen en dieren; hierbij wordt gestreefd naar een

goede balans tussen een minimaal aantal dieren met toch voldoende statistische power.

De fytogene producten worden aan het vleeskippenvoeder toegevoegd. Indien we het effect ervan op de

gezondheid en de prestaties van de dieren willen bepalen, is het nodig een in vivo proef uit te voeren. 

Twee keer per dag voeren ervaren technici een controle uit. Indien nodig wordt de bedrijfsdierenarts

gecontacteerd en/of het dier uit proef gehaald.  

Verder worden de dieren op grondhuisvesting gehouden met houtkrullen als strooisel.

In dit onderzoek wordt onderzocht wat het effect is van een aantal fytogene producten op de

productieresultaten en gezondheid van de dieren.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskippen, fytogeen, productie, gezondheid

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Effect van fytogene producten op de productieresultaten en gezondheid van vleeskippen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 37 dagen



25

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Voor het bepalen van de energiewaarde voor rundvee worden verteringsproeven met schapen uitgevoerd, 

omdat schapen een vergelijkbaar verteringsvermogen hebben als runderen, maar minder voeder nodig hebben 

en beter handelbaar zijn. 

De dieren staan onder dagelijkse supervisie van ervaren technici, die indicaties van stress en ongemak direct 

opmerken en de nodige maatregelen nemen om dit op te lossen. Na elk van de 3 verteringsproeven in de 

verteringskooien, worden de dieren enkele dagen in een ingestrooide loopbox gebracht om te recupereren.

De teelt van sorghum als alternatief voedergewas voor maïskuil is interessant voor zandgronden, die in de 

zomer meer en meer te lijden krijgen van droogtestress. Verder kan met deze teelt de vruchtwisseling 

verruimen, waardoor probleemonkruiden beter kunnen onderdrukt worden. Tenslotte kan het tegemoet komen 

aan de Europese eis voor een verplichte derde teelt op rundveebedrijven. Een nauwkeurige schatting van de 

energiewaarde laat toe om sorghumkuil optimaal te implementeren in het rantsoen voor rundvee. 

Schapen

6

Tijdens en na de castratie, die onder verdoving gebeurt, kunnen de dieren tijdelijk pijn en stress ondervinden.

Tijdens de voor- en proefperioden op de verteringskooien kunnen de dieren ongemak hebben door stress, 

aangezien ze beperkt zijn in bewegingsruimte en geïsoleerd zijn van de omgeving en sociaal contact met 

andere dieren. Na het project kunnen de dieren herbruikt worden voor een andere proef.

Over de energiewaarde van sorghumkuilen, zoals geteeld in onze streken en omstandigheden, bestaan geen 

eigen data noch literatuurgegevens. Het is derhalve niet mogelijk door middel van chemische analyse of in vitro 

technieken de energiewaarde nauwkeurig in te schatten. De referentiemethode om de energiewaarde voor 

rundvee af te leiden is via verteringsproeven met schapen.

Voor het uitvoeren van de verteringsproeven met schapen volgen we het protocol van het Centraal 

Veevoederbureau van Nederland, dat verantwoordelijk is voor de uitgave van veevoedertabellen. Daarin wordt 

gesteld dat minimum 4 dieren nodig zijn, maar omwille van mogelijke uitval door oa ziekte of voederweigering 

wordt 1 extra dier gebruikt. Het zesde dier wordt als reserve gebruikt, ingeval een dier vóór de 

verteringsproeven zou uitvallen.

Sorghumkuil is een alternatief ruwvoedergewas voor maïskuil, dat beter geschikt is voor teelt op drogere 

gronden en toelaat de vruchtwisseling te verruimen. Om dit gewas optimaal te kunnen implementeren in 

rundveerantsoenen is info nodig over de voederwaarde ervan, zoals geteeld in onze streken. Verteringsproeven 

met schapen zijn de referentiemethode om de verteerbaarheid van de nutriënten en de energiewaarde voor 

rundvee te bepalen. De monsters van de 3 onderzochte partijen kunnen verder gebruikt worden als 

referentiemateriaal voor het ontwikkelen van regressies obv in vitro verteerbaarheid (enzymes of pensvocht) 

alsook van NIRS-kalibraties, die schatting van de voederwaarde in de praktijk mogelijk maken. 

ja, binnen een maand na het beëindigen van de proef.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) schapen, verteerbaarheid, sorghumkuil, energiewaarde

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Verteringsproeven met sorghumkuilen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/09/2019 tot 30/04/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Kan het varken gebruikt worden als model voor de mens om te bepalen of bioactieve peptiden worden 

opgenomen in het lichaam en circuleren in de bloedbaan?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 03/10/2019 - 31/10/2019

In dit project willen we nagaan of biggen een goed model zijn voor de mens voor  de ontwikkeling van 

gezondheidsbevorderende voedingsproducten gebaseerd op bioactieve peptiden. Vervolgens kunnen 

verschillende nieuwe producten getest worden in dit model. Deze preklinische testen bepalen zo welke 

potentiële producten doorstromen naar klinische studies.

ja, januari 2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Protocoloptimalisatie, biobeschikbaarheid, bioactieve peptiden, translationeel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Factoren zoals de voedingsmatrix; verteringsenzymen; enzymatische activiteit en transport door het 

darmepitheel en interacties in de bloedbaan beïnvloeden de biobeschikbaarheid van bioactieve peptiden. Om 

de aanwezigheid van specifieke bioactieve peptiden in het lichaam te onderzoeken voor de ontwikkeling van 

een nieuw voedingsproduct is het daarom belangrijk een relevant model te gebruiken waarin deze aspecten 

gelijkaardig zijn aan deze in de mens. Door structurele en functionele gelijkenissen van het maagdarmstelsel 

is het varken zo het meest relevante model. 

Dagelijks wordt gecontroleerd of de dieren ongemak ervaren. Als een dier ziek zou zijn of fysiek ongemak zou 

ondervinden zal onmiddellijk actie worden ondernomen. Op elk moment wordt verrijking voorzien. De dieren 

worden getraind om gewend te geraken aan optillen, zodat ze bij staalnames minimale stress zullen ervaren.

Preventieve maatregelen kunnen bijdragen om de socio-economische gevolgen van chronische, niet-

overdraagbare aandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten, diabetes en inflammatoire ziekten te 

verminderen. Aangezien dieet een belangrijke risicofactor is in de ontwikkeling van chronische aandoeningen, 

kan de consumptie van gezondheidsbevorderende producten als preventieve maatregel toegepast worden. De 

consumptie van bioactieve peptiden kan zo bijdragen tot verschillende biologische functies en helpen bij de 

preventie van chronische ziekten. Om te begrijpen hoe deze producten de gezondheid ondersteunen, is het 

belangrijk te begrijpen wat er met deze producten in het lichaam gebeurt en in welke vorm en hoeveelheid 

het de organen bereikt. 

Er zullen 6 biggen gebruikt worden

6

Deze proef valt binnen de categorie matig doordat het testproduct meerdere malen met een tube via de muil 

rechtstreeks in de maag wordt toegediend en er meerdere bloedstalen genomen worden bij hetzelfde dier. De 

dieren worden na het project geeuthanaseerd.

De uiteindelijke bedoeling van het overkoepelende project waartoe deze dierproef behoort is het opstarten 

van een nieuw varkensmodel dat zal gebruikt worden voor het testen van voedingscomponenten met 

gezondheidsbevorderende effecten. Het project kadert onder andere in de preventie van chronische, niet-

overdraagbare aandoeningen. 

Om de producten te testen in een relevant model alvorens over te schakelen naar humane studies, is het 

varken het meest relevante dier wegens grote gelijkheid op vlak van structuur en functie.

Door verschillende dosissen te testen in hetzelfde dier worden minder dieren gebruikt zonder aan 

wetenschappelijke relevantie in te boeten.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het is diersoortspecifiek onderzoek

Er wordt een 2-dagelijkse controle uitgevoerd m.b.t. 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. 

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 

fijnstof en geur) zoveel mogelijk kunnen voorkomen worden en bij voorkeur meerdere problemen men één 

maatregel kunnen worden aangepakt. 

Vleeskuikens Ross 308, mannelijk

2160

Licht: Het niet gehuisvest zijn volgens de normen van de proefdieren. Manipulatie op d10, d28 en d39 voor het 

wegen van de dieren en twee-wekelijks voor het bepalen van de graad van voetzool- en haklaesies, dit bij 16 

dieren per pen. De dieren komen nadien in de handelscircuit terecht.

De prestaties van de dieren kan enkel in vivo bepaald worden bij vleeskuikens. De kennis over de relatie tussen 

specifieke managementmaatregelen strooiseltype 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. 

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 alternatieve soorten strooisel op de NH3-emissie te identificeren. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskuikens, instrooimethoden, strooiseltype, ammoniakemissies

neen

je

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Bepalen van het effect van management op de reductie van ammoniakemissie bij vleeskuikens.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 39 dagen



28

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Leglanger: relatie nutriëntemetabolisme en -behoefte met langleefbaarheid leghennen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Streefdoel: 83 weken

Met oog op het verantwoord verlengen van de legperiode schenken we binnen deze dierproef bijzondere 

aandacht aan de overgangsperiode opfok naar pre-piek. Deze periode is van cruciaal belang in het leven van 

leghennen, de hen maakt op dit moment immers de transitie van nog ontwikkelend poeljen tot 

hoogproductieve leghen door. Dit gaat niet alleen gepaard met belangrijke, fysiologische  veranderingen maar 

ook de metabole en nutritionele behoefte van het dier zal sterk veranderen. Een niet- optimale 

overgangsperiode zal steeds afgestraft worden onder de vorm van productiedaling in de latere legfases. De 

nood aan optimalisering dringt zich dus op. Hoewel veel onderzoekers zich bewust zijn van het belang van een 

zo optimale overgang, werd er nog zeer weinig onderzoek verricht naar dit topic. Omdat witte en bruine 

leghennen belangrijke metabole verschillen vertonen, is het noodzakelijk beide rassen binnen deze proefopzet 

mee te nemen.  

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Leghennen - Opfok - Pre-piekperiode - nutritie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De hypothese vereist een diersoort- en doelgroepspecifieke proefopzet.

De dieren worden gehuisvest volgens praktijkomstandigheden en onder optimale condities volgens het 

stalklimaat. De dieren worden dagelijks opgevolgd d.m.v. controles in de voor- en de namiddag, in geval van 

ongemak of leed wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd. 

 Het verantwoord verlengen van de legperiode is een multifactorieel vraagstuk waarbij vele factoren een rol 

spelen: eischaalkwaliteit, bot- , darm- en levergezondheid, vederpikken, …  Binnen een legperiode zijn er 

bovendien verschillende fases waar zich nog een aantal pijnpunten bevinden zoals de overgang opfok naar pre- 

piekperiode. Optimalisatie van deze periode met als hoofdfocus het vermijden van negatieve nutriëntbalansen 

moet een correcte opstart van de leghen garanderen met aanleg van voldoende energie -en/of calciumreserves. 

Beide zijn zeer belangrijk in het kader van preventie van het Fatty Liver Haemorrhaghic Syndrome en 

batterijmoeheid of gerelateerde botproblemen. 

Leghennen - Dekalb White en Isa Brown

288 Isa Brown, 288 Dekalb White

Verwachte graad van ernst: ernstig. Een beperkt aantal dieren wordt onderworpen aan verteringsproeven en 

gehuisvest in verteringseenheden. De niet- geëuthanaseerde leghennen zullen na de proef opnieuw in het 

handelscircuit terecht komen. 

De focus van dit onderzoek is het langdurig effect van verschillende voederstrategieën tijdens de overgang 

opfok -> pre- piek op legpersistentie, prestaties, eikwaliteit, levergezondheid en botgezondheid bestuderen. Er 

bestaan bovendien complexe interacties tussen de verschillende biologische systemen: spijsvertering, bot, lever,… 

Om deze reden is het noodzakelijk dat de proef in vivo uitgevoerd wordt. 

Omdat we bij aanvang van de studie geen zicht hebben op de verwachte variatie en het aantal lost to follow 

up, kan er geen power analyse uitgevoerd worden. De gebruikelijke aantallen zijn afgestemd op voorgaande 

proeven op het ILVO. Met oog op vermindering van aantal proefdieren werd er evenwel besloten om de 

controlegroep dieren gemeenschappelijk tussen 2 verschillende onderzoeken te gebruiken. De dieren zullen geen 

extra handelingen ondergaan.   
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project

Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor biologische leghennen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

168 dagen

Het project KUILEG heeft als doel het maximaal benutten van peulvruchten als alternatieve 

eiwitbron in biologische leghennenvoeder. Tijdens het project werden veldbonen ingekuild 

om de antinutritionele factoren te reduceren. De dierproeven dienen om de kuilen te 

beoordelen als alternatieve grondstof voor biologische leghennen naar prestaties, ei 

kwaliteit en nutriëntenverteerbaarheid.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) leghennen, biologische, veldbonen, kuil

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Met de resultaten van dit project zal de nutritionele waarde van ingekuilde veldbonen 

mengteelten gekend zijn. Verder zal ook  het effect van deze grondstoffen op prestaties en 

product kwaliteit vastgelegd zijn. De resultaten zijn belangrijk binnen het kader van 

alternatieven voor soja in pluimveehouderij.

Leghennen Dekalb white, vrouwelijk

285

Ernstig :  Huisvesting van 45 dieren in verteringseenheden gedurende beperkte tijd (max. 12 

dagen)

De nutritionele waarde en de impact op de prestaties van de dieren kan enkel in vivo 

bepaald worden. 

De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze project is gebaseerd op enerzijds een 

aanbevolen bezettingsdichtheid enigszins conform met de gangbare bezetting op de 

leghennenbedrijven.

Het aantal is bovendien gebaseerd op gebruikelijke aantallen die terug te vinden zijn in de 

literatuur en op basis van vorige proeven.

Eieren zijn een van de meeste geconsumeerde dierlijke producten, daarom moet nagegaan 

worden wat het effect is  in vivo is bij deze dieren. Leghennen zijn 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Omdat dit voederadditief gebruikt zal worden in de pluimveehouderij is het gebruik van kippen als proefdier 

vanzelfsprekend. Daarbij worden deze dieren gehouden onder huisvestingsomstandigheden conform met de 

normen van proefdieren en praktijkomstandigheden zodat resultaten makkelijker naar de praktijk kunnen 

vertaald worden. 

Alle dieren worden minstens 2 keer per dag gecontroleerd door ervaren technici. Tijdens deze controle wordt er 

op gelet dat alle dieren te allen tijde voeder en water ter beschikking hebben. Daarnaast wordt elke dag het 

stalklimaat (temperatuur, verlichting en ventilatie) nauwgezet gecontroleerd. Indien een dier mogelijks ongemak 

ervaart omwille van ziekte, of verwonding dan wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.

Door het langdurig opvolgen leghennen die tannines gessuplementeerd krijgen, kunnen we meer zeggen over 

het effect ervan op de legcyclus en de algemene gezondheid van een dier tijdens een volledige productieronde. 

Er is een huidige trend van het langer aanhouden van leghennen die daarom optimale ondersteuning moeten 

krijgen. Tannines kunnen hierbij een meerwaarde betekenen wat een positieve vooruitgang kan betekenen het 

verbeteren van de algemene gezondheidsstatus in de pluimveehouderij. Goed ondersteunde hennen produceren 

ook langer en meer kwaliteitsvolle eieren. Dit komt ten goede in het kader van duurzaamheid van de 

veehouderij. 

leghennen

288 (gehouden in praktijkomstandigheden)

De dieren zullen gedurende de volledige ronde 4 keer gewogen worden en van een aantal dieren word er bloed 

genomen op bepaalde tijdstippen om parameters van hun metabolisme in kaart te brengen. Verder worden de 

dieren gehouden onder praktijkomstandigheden en komen ze na de proef terecht in het handelscircuit. 

Een alternatieve methode is zeer moeilijk toe te passen wegens twee redenen. Enerzijds zijn de mogelijke 

interacties en effecten van tannines nog weinig tot niet gekend in het pluimveemetabolisme. Anderzijds zijn 

het aviair gastrointestinaal stelsel, microbioom en metabolisme heel complex. Dit zorgt ervoor dat er tientallen 

factoren een invloed kunnen hebben op het gebruik van tannines. Deze kunnen enkel achterhaald worden 

wanneer men dit voederadditief toedient aan het dier zelf. 

De keuze van het aantal herhalingen en dieren is gebaseerd op voorgaand prestatieonderzoek waarbij zo 

weinig mogelijk maar toch voldoende herhalingen gebruikt worden om statistisch betrouwbare resultaten te 

produceren. De controle groep ( kippen die geen tannines krijgen) worden met het oog op vermindering van 

proefdieren gedeeld met een andere proef. De dieren ondergaan geen extra handelingen. Er is dan ook geen 

sprake van cumulatief gebruik van een individueel dier.

Omdat tannines een antimicrobiele en antioxidatieve werking vertonen, hebben deze stoffen daardoor de 

mogelijkheid om antibiotica en synthetische antioxidantia deels te vervangen. Helaas is is de literatuur omtrent 

het effect van tannines bij leghennen schaars. Uit eerdere door ons uitgevoerde testen bleek dat taninnes een 

positieve invloed hadden op de vetvertering en vetmetabolisme (vermoedelijk door hun antimicrobiele en anti-

oxidatieve werking). Omdat het vetmetabolisme een belangrijk aspect is zowel bij oude als jonge hennen is het 

belangrijk dat deze optimaal ondersteund wordt om de gezondheid van het dier en kwaliteit van de eieren te 

waarborgen. Bij deze proef willen we nagaan  hoe hennen omgaan met een langdurige supplementatie van 

tannines en het effect ervan op gezondheid en eikwaliteit

ja, van zodra de proef afgelopen is.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kastanje - tannines - vleeskuiken - metabolisme - gezondheid - prestaties

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Effect van tannines uit kastanjehout op gezondheid, prestaties en eikwaliteit van leghennen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 23/12/19 – 52 weken
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project

Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor biologische leghennen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

168 dagen

Het project KUILEG heeft als doel het maximaal benutten van peulvruchten als alternatieve eiwitbron in

biologische leghennenvoeder. Tijdens het project werden veldbonen ingekuild om de antinutritionele factoren te

reduceren. De dierproeven dienen om de kuilen te beoordelen als alternatieve grondstof voor biologische

leghennen naar prestaties, ei kwaliteit en nutriëntenverteerbaarheid.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) leghennen, biologische, veldbonen, kuil

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Met de resultaten van dit project zal de nutritionele waarde van ingekuilde veldbonen mengteelten gekend zijn.

Verder zal ook het effect van deze grondstoffen op prestaties en product kwaliteit vastgelegd zijn. De resultaten

zijn belangrijk binnen het kader van alternatieven voor soja in pluimveehouderij.

Leghennen Dekalb white, vrouwelijk

285

Ernstig :  Huisvesting van 45 dieren in verteringseenheden gedurende beperkte tijd (max. 12 dagen)

De nutritionele waarde en de impact op de prestaties van de dieren kan enkel in vivo bepaald worden. 

De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze project is gebaseerd op enerzijds een aanbevolen

bezettingsdichtheid enigszins conform met de gangbare bezetting op de leghennenbedrijven.

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

van vorige proeven.

Eieren zijn een van de meeste geconsumeerde dierlijke producten, daarom moet nagegaan worden wat het effect is  

in vivo is bij deze dieren. Leghennen zijn 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De structuur van het maagdarmstelsel bij varkens gelijkt zeer sterk op dat van de mens. Ook functioneel zijn er 

grote gelijkenissen, wat het varken een ideaal model maakt voor de studie van darmgezondheid. Het 

minivarken biedt dan een volwaardig alternatief voor varkens aangezien zij door hun kleinere omvang beter 

geschikt zijn voor biomedisch onderzoek (minder testproduct, minder voer, gemakkelijker te manipuleren, 

langetermijnstudies mogelijk, dezelfde fysiologische relevantie). In dit project worden jonge varkens met 

gelijkaardige afmetingen gebruikt als model voor volwassen minivarkens.

Dagelijks wordt gecontroleerd of de dieren ongemak ervaren. Als een dier ziek zou zijn of overmatig fysiek 

ongemak zou ondervinden zal onmiddellijk actie worden ondernomen. Op elk moment wordt verrijking 

voorzien. De dieren worden getraind voor bepaalde experimentele procedures waardoor deze zonder stress 

kunnen verlopen. 

Preventieve maatregelen kunnen bijdragen om de socio-economische gevolgen van chronische, niet-

overdraagbare aandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten, diabetes en inflammatoire ziekten te verminderen. 

Aangezien dieet een belangrijke risicofactor is in de ontwikkeling van chronische aandoeningen, kan de 

consumptie van gezondheidsbevorderende voedingsproducten als preventieve maatregel toegepast worden. De 

darm speelt een centrale rol bij de ontwikkeling van verscheidene aandoeningen. De ontwikkeling van een 

varkensmodel voor de studie naar de interactie tussen voeding en darmgezondheid kan dus bijdragen aan de 

preventie van chronische, niet-overdraagbare aandoeningen. 

Er zullen 15 vleesvarkens worden gebruikt. 

15

Deze proef valt binnen de categorie ernstig omdat de deiren gedurende een periode van maximaal 15 dagen 

gehouden worden op metabole kooien met beperkte bewegingsvrijheid. 

De uiteindelijke bedoeling van het overkoepelende project waartoe deze dierproef behoort is het opstarten van 

een model voor darmgezondheid in minivarkens als model voor de mens. Dit model zal gebruikt worden voor 

het testen van voedingscomponenten met gezondheidsbevorderende effecten en kadert onder andere in de 

preventie van chronische, niet-overdraagbare aandoeningen. 

Om de producten te testen in een relevant model alvorens over te schakelen naar humane studies, is het 

varken het meest relevante dier wegens grote gelijkheid op vlak van structuur en functie.

We willen met dit experiment de darm verstoren waarna we verwachten dat er een meetbare respons zal zijn 

in bepaalde merkers. Later zal de darm in mindere mate verstoord worden om een subklinische respons te 

induceren eens we een biomerkertoolbox hebben samengesteld die reageert op verstoring van de darm. Zo 

willen we op basis van praktische ervaring gradueel ons darmgezondheidsmodel finetunen en de meest 

relevante biomerkers selecteren zonder grote aantallen varkens te gebruiken op basis van experimentele 

condities gerapporteerd in de literatuur.

Als voorbereiding op het ontwikkelen van een varkenmodel voor darmgezondheid wordt tijdens dit project de 

darmgezondheid van de varkens verstoord. We verwachten hierna veranderingen in bepaalde biologische 

merkers, die kunnen gebruikt worden om de veranderingen in de darm te kwantificeren. Tijdens deze proef 

zullen we de manier waarop we de merkers analyseren en kwantificeren optimaliseren, zodat we een selectie 

kunnen maken van welke merkers het beste de situatie in de darm reflecteren. Vervolgens kunnen deze merkers 

gebruikt worden om voedingsproducten met een preventieve of curatieve werking op darmgzondheid te 

testen.

ja, juli 2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Protocoloptimalisatie, darmgezondheid, biomerkers

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Optimalisatie van analysemethoden voor darmgezondheidmerkers

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 21/01/2020 - 05/02/2020
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het is diersoortspecifiek onderzoek

Er wordt een 2-dagelijkse controle uitgevoerd m.b.t. voeder- en watervoorziening en het stalklimaat. De dieren 

zitten op een strooisellaag zodat natuurlijk gedrag kan uitgeoefend worden. Indien een dier mogelijk ongemal 

ervaart omwille van ziekte, verwondingen dan wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd. 

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 fijnstof en geur) zoveel mogelijk kunnen 

voorkomen worden en bij voorkeur meerdere problemen men één maatregel kunnen worden aangepakt. 

Vleeskuikens Ross 308, mannelijk

2232

Ernstig: Huisvesting van 2 dieren/hok (72 in totaal) op verteringskooien gedurende max. 8 dagen, 

bezettingsdichtheid vanaf > 600 g conform de praktijk. De dieren die niet geëuthanaseerd worden, komen in de 

handelscircuit terecht.

De prestaties van de dieren kunnen 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 gebriuikelijke aantallen die terug te vinden zijn 

in de literatuur en op basis van vorige proeven. 

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 op de markt aanwezige voederadditieven op de N-excretie en NH3-emissie te identificeren. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskuikens, voederadditieven, ammoniakemissie, stikstofexcretie

neen

je

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Bepalen van het effect van voederadditieven op de reductie van ammoniakemissie bij vleeskuikens.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 39 dagen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Optimalisatie van een in vivo intestinal leakage model via een verhoogde dosis aan coccidiose vaccin bij 

vleeskippen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 36 dagen, 13 januari 2020- 18 februari 2020.

In het project wordt nagegaan welk verhoogde vaccinatie dosis zorgt voor een simulatie van intestinale

doorlaatbaarheid bij vleeskippen.

ja, binnen enkele maanden na einde proef.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vleeskippen, intestinal leakage, model, gezondheid

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Indien een hier te bepalen cocidiale vaccinatie dosis 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 onder een niet-infectieus 

beschadigde darmmodel.

120 vleeskippen, Ross 308, mannelijk

120 vleeskippen

PK2: Matig: een gemodificeerd regime die een matige klinische abnormaliteit bij de vleeskippen zal veroorzaken. 24 

dieren worden niet geeuthaniseerd voor staalname, hiervan worden overige gevaccineerde dieren geeuthaniseerd 

bij einde proef (deze dieren kunnen niet in handelscircuit door het verhoogde vaccin dosis om darmschade uit te 

lokken) en de overige niet-gevacinneerde dieren  gaan in handelscircuit.

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. 

De bezettingsdichtheid leunt aan bij de bezettingsdichtheid op praktijkbedrijven (in dit geval max. 39 kg/m2). 

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.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Het toevoegen van pensbestendige aminozuren in een laag eiwit rantsoen om de stikstof uitscheiding via de 

mest te verminderen, zonder daling van de melkproductie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 09/01/2020 tot 09/04/2020 

Vanuit milieu-overwegingen is het voederen van minder eiwit aan melkvee een interessante piste om de 

stikstofuitscheiding van melkvee te verminderen, maar dit mag geen daling in melkproductie tot gevolg hebben. 

In dit project gaan we specifiek onderzoeken of dit haalbaar is door minder eiwit in het voeder te geven in 

combinatie met pensbestendige aminozuren. Het nut van het toevoegen van de aminozuren methionine en 

lysine is reeds gekend, maar de combinatie van deze twee aminozuren kan niet zorgen voor volledig behoud van 

de melkproductie. Daarom willen we in dit onderzoek het effect van het toevoegen van een extra aminozuur 

histidine evalueren. Hiervoor zullen we onderzoeken of het toevoegen van pensbestendig methionine, lysine én 

histidine aan een rantsoen verlaagd in ruw eiwit, de melkproductie kan behouden met minder stikstof verliezen 

naar het milieu. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) melkvee, aminozuren, methionine, lysine, histidine, laag eiwit, reductie stikstof, milieu

neen

ja

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Het doel is een voedermaatregel te ontwikkelen voor runderen. Omdat het gaat om een toegepast, praktisch 

onderzoek is het belangrijk de resultaten rechtstreeks te kunnen vertalen voor de praktijk. Daarom wordt 

gewerkt met runderen en specifiek met het Holstein Friesian ras omdat dit het meest gebruikte ras is bij de 

Vlaamse melkveehouders.

De voederproef zelf zal geen negatieve effecten hebben op de dieren. Het plaatsen van de urinekatethers en het 

nemen van de rectale meststalen en het bloed zal gebeuren door ervaren proefleiders, proefmedewerkers of 

diergeneeskundigen zodat deze procedures zo snel en pijnloos mogelijk kunnen gebeuren. Daarnaast worden alle 

dieren individueel en meermaals per dag gecontroleerd door dierverzorgers. Indien er problemen optreden zal er 

tijdig een dierenarts geraadpleegd worden en zal zijn advies opgevolgd worden. 

Ammoniak is een stikstofgas dat ontstaat uit ureum dat aanwezig is in de urine van koeien. De hoeveelheid 

ureum neemt toe naarmate het dier meer stikstof ter beschikking heeft gekregen dan het kan verwerken. Het 

ontstane ammoniakgas zal via de regen leiden tot een verzuring en een extra stikstofbemesting van gronden. 

Dit heeft voornamelijk op natuurgebieden een negatief effect. Om deze redenen worden er steeds strengere 

wetgevingen opgesteld ivm ammoniakemissies op landbouwbedrijven. Als de doelstellingen van dit onderzoek 

behaald worden, kan er een eiwitbesparende voedermaatregel ontwikkeld worden die op een economische 

manier melkveehouders kan helpen aan de (toekomstige) wetgevingen te voldoen en er zal eveneens minder 

ammoniak ontstaan wat een positief effect heeft op de omliggende natuurgebieden.

Holstein Friesian melkkoeien uit de eigen melkveestapel

40

De voederproef zal doorgaan in de ILVO melkveestal, waar de dieren vrije toegang hebben tot voeder en 2x per 

dag gemolken worden. Er worden geen nadelige effecten verwacht van het voederen van de laag eiwit 

rantsoenen of pensbestendige aminozuren. Om het effect te kennen van de voederbehandelingen op de stikstof 

uitscheiding en op de dieren, zal er drie maal een stikstofbalans uitgevoerd worden en wordt er maximaal 8 keer 

per koe bloed genomen. Gedurende de stikstofbalans staan de dieren 5 opeenvolgende dagen aangebonden in 

een bindstal waardoor ze minder bewegingsvrijheid hebben. Bovendien wordt er tijdens deze periode een 

urinekatheter gestoken om de urine op te vangen voor staalname en wordt er 2x daags een rectaal meststaal 

genomen. Het inbrengen van deze katheter, het nemen van de meststalen en het nemen van bloedstalen zal 

telkens korststondig stress, onrust en ongemak brengen voor de dieren. Omdat er verder geen stresserende of 

pijnlijke handelingen gebeuren, heeft dit project een lichte graad van ernst. Na het project kunnen alle dieren 

weer aansluiten bij de kudde op het bedrijf.

Het is een toegepast onderzoek waarvan de resultaten rechtstreeks vertaald zullen worden naar 

praktijkomstandigheden. Dit is enkel mogelijk door gebruik te maken van dieren die leven onder dezelfde 

omstandigheden als de dieren die het 'doelpubliek' zijn voor de te ontwikkelen maatregelen. Indien er gewerkt 

zou worden in laboratorium omstandigheden zullen niet de correcte effecten op de stikstof uitscheiding en 

dierprestaties geëvalueerd kunnen worden. Daardoor bestaat er geen alternatieve methode zonder het gebruik 

van dieren voor dit onderzoek. 

Wanneer een proef wordt uitgevoerd is het belangrijk om voldoende dieren te gebruiken zodat betrouwbare 

resultaten gevonden worden. Het is echter niet nuttig om meer dieren dan noodzakelijk te gebruiken. Daarom 

werd er voor onze proef een statistiche evaluatie gedaan waaruit bleek dat 40 dieren zeker nodig waren om 

duidelijke en betrouwbare resultaten te bekomen.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 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.

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.

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. 

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, ...) 

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

neen

neen

neen

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

6 maanden

axiaalpomp, visveilig, schade, paling, vissen

neen

neen

neen

ja

je
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We willen onze dieren vrijwaren van de micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken of de proef kunnen 

verstoren. Vele micro-organismen en infecties zijn diersoortspecifiek. Je kan ze dus enkel terugvinden in 1 

diersoort. Om die reden dient de screening dan ook te gebeuren op de betrokken diersoort zelf.

Medewerkers die instaan voor het bemonsteren van de dieren krijgen specifieke opleiding en training om de 

staalname professioneel en volgens de goede praktijken te kunnen uitvoeren. Bloedafnames beperken zich tot 

een heel klein volume. Indien aangewezen worden dieren kortstondig onder anesthesie gebracht om stress of 

het risico op letsels te voorkomen. Verder worden verklikkerdieren steeds in groep gehuisvest. Om agressie bij 

mannelijke muizen te voorkomen brengen we geen bevuilde bedding van vrouwelijke dieren in hun kooi.

Hoewel het dier niet ziek is, kunnen micro-organismen wel een invloed hebben op bepaalde biologische 

processen in het lichaam en daardoor een invloed hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten van 

dierexperimenten. Daarom moeten knaagdieren en konijnen die in experimenten gebruikt worden vrij zijn van 

bepaalde ongewenste organismen en dit moet op regelmatige basis gecontroleerd worden. Ander voordeel van 

SPF dieren is het gegarandeerd afwezig zijn van specifieke organismen die de dieren ziek zouden kunnen 

maken. Alsook het afwezig zijn van infecties die van dier op mens kunnen overgaan, wat de werknemers die 

met de dieren werken beschermt. Dit project maakt het mogelijk de SPF status van de dieren op te volgen.

De knaagdiersoorten die voor het geneesmiddelenonderzoek worden ingezet zijn voornamelijk muizen, ratten 

en in mindere mate cavia's, alsook konijnen. Eerder uitzonderlijk zal het hamsters en gerbils betreffen. Elk 

kwartaal zullen er bij de aanwezige diersoorten microbiële kwaliteitscontroles plaatsvinden.

Gerbil: 20

Guineapig: 100

Hamster: 20

Mouse: 500

Rabbit: 20

Rat: 300

Tijdens staalname dienen de dieren goed vastgehouden te worden. Staalnames kunnen inhouden: een 

bloedafname, met een wattenstaafje over het slijmvlies van muil/keel of over huid/vacht strijken en het 

verzamelen van keutels uit de anus. In sommige gevallen zullen de te bemonsteren dieren gedurende een 

periode eerst bevuilde bedding afkomstig uit andere kooien ontvangen om op die manier infecties die zouden 

circuleren in de populatie te verzamelen bij deze zogenaamde verklikkerdieren, die monitoring toelaten van 

dieren in experimenten of fok waar het niet mogelijk is om de dieren in experment of fok zelf te bemonsteren. 

Al deze handelingen gaan gepaard met mild ongerief.

Screening gebeurt in eerste instantie zoveel mogelijk door middel van dierloze methodes waarbij er in 

omgevingsstalen gezocht wordt naar genetisch materiaal afkomstig van de te weren micro-organismen. Deze 

methode staat helaas nog niet op punt voor alle micro-organismen. Bovendien blijft het veelal nodig om bij 

vermoeden van een besmetting het resultaat te bevestigen met een andere techniek die staalname bij een dier 

vereist.

Er worden niet meer dieren per dierzone bemonsterd dan noodzakelijk om een betrouwbaar beeld te bekomen 

van het aan- of afwezig zijn van de micro-organismen.

Het programma voor screening wordt aangestuurd door een dierenarts die kennis heeft van de 

karakteristieken van de te monitoren micro-organismen zodat volop wordt rekening gehouden met elementen 

zoals bijvoorbeeld: het verwachte aantal besmette dieren in een populatie, de wijze en de duur van 

uitscheiding van het organisme door een besmet dier, alsook het beste staaltype en diagnostische test om het 

organisme terug te vinden.

Door overdracht van vuile bedding van verschillende experimentele groepen naar één dier, is de 

gezondheidsstatus van dat verklikkerdier representatief voor

verschillende experimentele dieren. Op deze manier kan staalafname uitgevoerd worden op een beperkt aantal 

dieren. Deze methode is wel enkel toepasbaar voor micro-organismen die door middel van bevuilde bedding 

overgedragen worden.

Tijdens de zoektocht naar behandelingen om ziekten bij de mens te voorkomen of te genezen moeten op 

bepaalde momenten tijdens het traject dierproeven op

knaagdieren of konijnen worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat deze dieren vrij zijn van welbepaalde 

mogelijks ziekteverwekkende micro-organismen. Deze dieren worden SPF-dieren genoemd (Specified Pathogen 

Free). Om te vermijden dat de dieren ongewenste besmettingen oplopen worden er speciale voorzorgen 

genomen zowel qua huisvesting als bij het hanteren. Om na te gaan of de microbiële status tijdens de 

experimenten behouden is gebleven dient er op geregelde tijden op gecontroleerd te worden.

Ja, op einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Sentinel, health monitoring, SPF, gezondheidsbewaking

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Controle op afwezigheid van welbepaalde ongewenste micro-organismen bij laboratoriumknaagdieren en -

konijnen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 25/04/2019 tot 25/04/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Immunisatie van knaagdieren voor antilichaamproductie in Oncologie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 30-apr-2019 tot 30-apr-2024

Productie van identieke en specifieke antistoffen - producerende cellen voor lichaamsvreemde stoffen, de 

zogenaamde hybridoma-techniek. Dit is een vaak gebruikte en bewezen techniek waarbij zeer specifieke 

eiwitten, antistoffen, geproduceerd worden. Deze antistoffen kunnen als geneesmiddel ingezet worden tegen 

kanker en andere ziekten.

Ja, binnen 6 maanden na het afsluiten van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) knaagdieren, antistoffen, lichaamsvreemde stoffen, immuunsysteem, humane therapie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Ratten en muizen zijn goede leveranciers voor de cellen die we nodig hebben voor de hybridoma-

ontwikkeling. De beschikbaarheid van transgene dieren vergroot nog de bruikbaarheid en het nut van deze 

methode.

Nanobodies uit kameelachtigen zijn niet voldoende specifiek voor de geneeskrachtige doeleinden die wij 

beogen.

Voor elke injectie worden de dieren kortdurend verdoofd met Isofluraan 4-5% (=gasanesthesie).

Daarnaast proberen we Complete Freund's Adjuvant, dat de opbrengst aan antistoffen verhoogt maar soms 

heftige ontstekingsreacties opwekt, te vervangen door alternatieven die geen of minder heftige 

ontstekingsreacties uitlokken.

Geneeskrachtige antilichamen zijn over het algemeen specifieker en hebben minder nevenwerkingen bij de 

behandeling van kanker en alzheimer dan andere behandelingen.

Het immuniseren (= opwekken van antistoffen) met behulp van een lichaamsvreemde stof is de eerste stap in 

het ontwikkelen van geneeskrachtige antistoffen, die kunnen leiden tot nieuwe behandelingen.

muizen en ratten

750 muizen en 100 ratten per jaar (= 3750 muizen en 500 ratten gedurende looptijd project)

De meeste van de dieren zullen geen pijn of ongerief ondervinden gezien de injecties niet pijnlijk zijn. In de 

gevallen waar bij de eerste injectie een opstarter/booster voor een immuunreactie wordt gebruikt, kan men 

wel gering ongerief verwachten, maar de daarop volgende injecties geven geen ongerief voor de dieren. 

Telkens worden ze verdoofd met Isofluraan 4-5% (=gasanesthesie).

Er zijn geen in vitro alternatieven die alle voordelen bieden van het in vivo ontwikkelen van continu grote 

aantallen identieke antistofproducerende cellen.

Het aantal dieren is bepaald op basis van wat minimaal nodig was bij vorig, gelijkaardig onderzoek. Op basis 

van bijkomende gegevens die we nu gaan verzamelen zullen we het aantal benodigde dieren zo veel mogelijk 

proberen te verminderen.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van: 10/12/2019

Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke of 

klinische noden  die aangekaart worden) (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van 

ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

hersenactiviteit (EEG = Elektro EncephaloGram) bij wakkere dieren

tot: 10/03/2020

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Neen

Translationeel of toegepast onderzoek Ja

Reglementaire testen en routineproductie Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang 

van de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere 

Neen

De analyse van elektrische signalen, zoals die in de hersenen geregistreerd kunnen worden met 

behulp van verschillende electroden in verschillende hersenregio’s wordt beschouwd als een 

relevante translationele methode voor het bepalen van de veranderingen teweeggebracht door een 

spectrum aan psychoactieve middelen waarvan geweten is dat ze alertheid en aandacht 

beïnvloeden.  Deze zogenaamde pharmaco-EEG procedure wordt toegepast tijdens actieve toestand, 

rusttoestand en/of tijdens een taak-gemoduleerde staat om de effecten van stoffen te 

karakteriseren op het EEG van niet-geanestheseerde dieren. Deze aanpak laat toe om onderscheid te 

maken tussen verschillende farmacologische categorieën en om een gegevensbank op te bouwen 

om de veranderingen in dieren onder invloed van teststoffen te kunnen vergelijken en om 

ongekende stoffen te classificeren. Onderhuidse elektroden in de nek geven spieractiviteit aan in 

relatie tot hersenactiviteit (bv voor detectie van slaapmomenten).

ja, binnen de 3 maanden na stopzetting van het project

Hersenactiviteit; wakkere knaagdieren; Alzheimer diermodellen

EEG elektroden worden chirurgisch onder gepaste anesthesie en analgesie op (epiduraal) of in 

(intracraniaal) de schedel aangebracht d.m.v een stereotact.  Bijkomend worden draadelektroden  

onder de huid vastgezet voor een electromyogram, dicht bij de spieren op de rug (om spieractiviteit 

te meten).  Alle elektroden worden aan een microconnector gekoppeld. Nieuwe stoffen worden in 

vrij bewegende dieren toegediend. Dieren worden maximaal 15 keer hergebruikt, telkens na een 

minimale uitwasperiode van minstens 3 weken, waarna ze op een humane wijze gedood worden. 

Het ongerief wordt als matig ingeschat.

De hersenen zijn een zeer complex biologisch systeem. Om de effecten van nieuwe medicijnen te 

testen op hersenactiviteit is het nodig om levende dieren te gebruiken.

Alzheimer (AD) is een neurodegeneratieve aandoening met een grote impact op gezondheid en 

levenskwaliteit, vooral in de vergrijzende westerse bevolking. Het verloop van AD is progressief en 

de aandoening verergert in de tijd. Er is een grote nood aan nieuwe medicijnen gezien er op dit 

moment geen behandelingen beschikbaar zijn die de ziekte stoppen of omkeren of die een 

aanhoudend heilzaam effect hebben op het cognitieve functioneren.

Er worden (transgene) ratten en/of muizen gebruikt. het aantal hangt af van het aantal teststoffen 

dat getest moet worden.  

Er zal een maximum van 400 knaagdieren van iedere soort (muis, rat) gebruikt worden.

In samenwerking met statistici worden statistische instrumenten ontwikkeld en gebruikt om het 

juiste aantal dieren per experiment te berekenen, nml 8 dieren/dosisgroep

Er worden ratten en muizen gebruikt wegens de toegang tot de uitgebreide literatuur en de 

beschikbaarheid van achtergrondgegevens, alsook de mogelijkheid om gericht genetische 

veranderingen in het dier aan te brengen.

Dieren worden volgens wettelijke normen gehuisvest en de chirurgische ingreep wordt onder 

anesthesie uitgevoerd.  Alle dieren worden dagelijks geobserveerd door competente en goed 

opgeleide medewerkers. Dieren die onaanvaardbaar ongerief zouden ondervinden worden op een 

humane manier gedood.  Er is steeds professionele diergeneeskundige verzorging beschikbaar.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van: 04/07/2019

Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke of 

klinische noden  die aangekaart worden) (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van 

ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Neuro-anatomische beeldvorming in het kader van geneesmiddelenonderzoek

tot: 04/07/2024

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Neen

Translationeel of toegepast onderzoek Ja

Reglementaire testen en routineproductie Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het 

belang van de gezondheid of het welzijn van mens 

Neen

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere 

Neen

Het doel van dit project is om aan te tonen dat medicijnen in onderzoek hun doel in de hersenen 

bereiken na toediening bijvoorbeeld via de mond of door injectie onder de huid of in de buikholte. Dit 

kunnen we nagaan door het medicijn radioactief te merken of door de hersenstofwisseling te 

monitoren (labeling van het DNA of röntgenopname). 

Een retrospectieve analayse zal uitgevoerd worden aan het einde van de looptijd van het project.

De dieren worden behandeld met een test- of controlestof en vervolgens na medische beeldvorming op 

een vooraf bepaald tijdstip geëuthanaseerd. Behandeling met stof kan bestaan uit gebruikelijke 

toedieningen zoals via orale inname of injecties onder de huid, in de bloedbaan of in de buikholte. In 

specifieke gevallen wanneer de teststof gecontroleerd in de hersenen moet komen, zal dit, na adequate 

chirurgische voorbereiding, rechtstreeks in de hersenen gedaan worden. Uitgezonderd de vooraf 

onbekende nevenwerkingen ten gevolge van de toegediende teststoffen die enig ongerief of lijden 

kunnen veroorzaken, verwachten we daarom in het ongunstigste geval matig ongerief.

De hersenen zijn een complex biologisch systeem. Om de effecten van nieuwe medicijnen op 

hersenactiviteit te bepalen is het nodig om levende dieren te gebruiken.

Alzheimer (AD) is een neurodegeneratieve aandoening met een grote impact op gezondheid en 

levenskwaliteit, vooral in de vergrijzende westerse bevolking. Het verloop van AD is progressief en de 

aandoening verergert in de tijd. Er is een grote nood aan nieuwe medicijnen aangezien er op dit 

moment geen behandelingen beschikbaar zijn die de ziekte stoppen of omkeren of die een aanhoudend 

heilzaam effect hebben op de werking van het brein.

Bij het bestuderen van hersenaandoeningen is het cruciaal om te weten of het kandidaat-geneesmiddel 

effectief in de hersenen kan geraken en daar zijn genezend effect kan hebben. Dit project biedt de 

technische mogelijkheden dit vast te stellen.

De gebruikte diersoorten zijn muizen en ratten. De diersoort hangt af van het doel en de teststoffen die 

getest moeten worden. We kiezen de diersoort op basis van de beschikbare wetenschappelijke 

literatuur en op basis van achtergrondgegevens: in deze twee knaagdiersoorten is op dit moment de 

hersenstofwisseling het meest uitvoerig beschreven.

Het aantal hangt af van het doel en de teststoffen die getest moeten worden. Er zal een maximum van 

12500 muizen en 8250 ratten over de 5 jaar projectduur gebruikt worden.

Stoffen worden pas in onze experimenten getest nadat hun mogelijkheden in in-vitro testen werden 

aangetoond. 

De hier gebruikte diersoorten zijn muizen en ratten. De diersoort hangt af van het doel en de 

teststoffen die getest moeten worden. We kiezen de diersoort op basis van de beschikbare 

wetenschappelijke literatuur en op basis van achtergrondgegevens: in deze twee knaagdiersoorten is op 

dit moment de hersenstofwisseling het meest uitvoerig beschreven.

Dieren worden volgens wettelijke standaarden gehuisvest en verdoving en pijnbestrijding worden 

toegepast om in geval van chirurgische methodes pijn tot een minimum te beperken. Alle dieren 

worden tijdens het experiment geobserveerd door competent en goed opgeleid personeel. Dieren die 

meer dan matig ongerief ondervinden worden op een humane manier geëuthanaseerd. Er is steeds 

professionele diergeneeskundige verzorging beschikbaar.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van: 22/01/2019 22/01/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke of 

klinische noden  die aangekaart worden) (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van 

ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Creatie van nieuwe genetisch gemodifieerde modellen voor hersenonderzoek

tot:

Ziekte van Alzheimer - Genetisch gewijzigd diermod

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Neen

Translationeel of toegepast onderzoek Ja

Reglementaire testen en 

routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu 

in het belang van de gezondheid of het 

Neen

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

Onderhouden van kolonies van 

genetisch gemodificeerde dieren, niet 

Neen

Het doel van dit project is de creatie en het kweken tot 2de generatie van knaagdieren met nieuwe 

genetische veranderingen en om het eventuele ongerief dat de dieren daarvan ondervinden in kaart 

te brengen. Hiermee willen we leren om indien de fok wordt verdergezet, hoe we in zulk geval deze 

knaagdieren met de beste zorgen kunnen omringen om ze zoveel mogelijk comfort te bieden. Het 

gaat hierbij om genetische afwijkingen die verband houden met het onderzoek naar nieuwe 

geneesmiddelen voor de behandeling van hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer.   

De dieren in dit project worden enkel geobserveerd en hun gezondheidstoestand wordt opgevolgd. 

Tot nog toe werd bij de meeste genetische veranderingen in knaagdieren algemeen geen of slechts 

weinig ongerief waargenomen. In de meeste gevallen zullen er dus geen negatieve effecten zijn. In 

weinige gevallen is het mogelijk dat de knaagdieren moeilijkheden ondervinden met bepaalde 

bewegingen of gedragingen, of dat hun algemene gezondheid varieert, met op termijn mild of 

matig ongerief voor gevolg.  In uitzonderlijke gevallen zou dit kunnen leiden tot sterk ongerief of 

voortijdige dood, doch dit zal zoveel mogelijk worden voorkomen door het toepassen van humane 

eindpunten. Een deel van de dieren zal ingezet worden als fokdier. Dieren met het gewenste 

genotype zullen ingezet worden in projecten in het kader van onderzoek naar nieuwe 

behandelingen voor hersenziekten. Dieren die niet over het gewenste genotype beschikken zullen 

op humane wijze gedood worden.  

Onderzoek met behulp van zulke knaagdieren kan leiden tot nieuwe medicijnen voor de 

behandeling van hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer. Nu zijn er immers geen 

behandelingen die deze ziekten stoppen, omkeren, of aanhoudend heilzaam effect hebben. Dit tast 

de levenskwaliteit van de patiënt aan. Zulke aandoeningen beginnen doorgaans op latere leeftijd en 

verergeren geleidelijk waardoor de patiënt volledig afhankelijk wordt van zijn omgeving. Nieuwe 

geneesmiddelen ontdekt in dit onderzoek moeten dat in de toekomst voorkomen.  

De gebruikte diersoorten zijn de muis en de rat.

Bij benadering zullen gedurende 5 jaren, jaarlijks gemiddeld 1 tot 3 nieuwe genetisch gewijzigde 

knaagdierstammen gemaakt en gefokt moeten worden. Het totaal aantal te fokken nieuw genetisch 

gewijzigde dieren per lijn zal sterk afhangen van de soort mutatie en het voor het onderzoek 

gewenste genotype. Bij benadering verwachten wij gedurende 5 jaar gemiddeld 2000 dieren per 

jaar te fokken waarvan 3/4e de genetische wijziging zal dragen.

De hersenen zijn een uiterst complex biologisch systeem. Het verloop van de ziekteprocessen en 

effecten van nieuwe medicijnen daarop kunnen heel vaak niet in celculturen of andere 

proefdiervijre systemen onderzocht worden. Dan is het nodig om daarvoor dieren te gebruiken.  

Hierbij zijn dieren met specieke genetische veranderingen uiterst nuttig in dit doelgericht 

onderzoek.  

  

Elke introductie van een nieuw gecreëerde lijn met inschatting van aantal te fokken dieren wordt 

vooraf voorgelegd aan een Ethische Commissie. Het aantal gefokte knaagdieren wordt voortdurend 

afgestemd op het aantal dat nodig is voor de experimenten.   

  

We kiezen de diersoort op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en 

achtergrondgegevens.  Hiermee streven we de best mogelijke omstandigheden na voor optimaal 

onderzoek naar nieuwe behandelingen voor hersenziekten.

Dieren worden volgens wettelijke standaarden gehuisvest en tijdens de fok opgevolgd door 

competent en goed opgeleid personeel. Dieren die meer dan matig ongerief ondervinden worden 

humaan ge-euthanaseerd. Er is steeds professionele diergeneeskundige verzorging beschikbaar.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Stageproject Proefdierkunde voor studenten hoger onderwijs

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 08/03/2019 tot 08/03/2024

In het kader van hun opleiding proefdierkunde moeten sommige studenten biomedische, diergeneeskundige 

en proefdierwetenschappen praktijkstage lopen in een erkend laboratorium. Daarbij moeten ze een stage-

onderzoek opstellen en uitvoeren. De bedoeling is dat de studenten vertrouwd raken met de opzet en 

uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, waarbij de absolute voorkeur naar diervrije methoden gaat. 

Daarnaast zijn er een aantal onderzoeksvragen, gericht op het vervangen, verminderen en verfijnen van 

dierproeven, die enkel met een beperkt aantal proefdieren kunnen beantwoord worden. Hierbij zullen we bij 

voorkeur dieren gebruiken die al in proef zitten of die hergebruikt worden. Het doel is de studenten 

vertrouwd te maken met het belang van de 3 V's (vervanging, vermindering & verfijning) en de "culture of 

care" (oog voor het dierenwelzijn).

Ja. Na het afsluiten van elk stage-onderzoek en - indien relevant - op het einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) onderwijs, opleiding, stage, proefdierkunde, hoger onderwijs

neen

ja

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Voor hun stage-onderzoek moeten de stagiairs een praktische vraag bestuderen. De muis is een van de meest 

gebruikte proefdiersoorten en is het meest aangewezen model omdat dit ook het doeldier is.

We houden de dieren aan volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en wettelijke bepalingen. De 

gezondheid en het welzijn van de dieren worden minstens één maal per dag beoordeeld. Bij gebeurlijke 

vechtpartijen grijpen we in door de dieren te scheiden en de gewonde dieren de gepaste diergeneeskundige 

zorg te verlenen.

Het doel is studenten aan te leren dat voor het beantwoorden van een biomedische of diergeneeskundige 

wetenschappelijke vraag niet meteen aan een dierproef moet gedacht worden. En indien een dierproef toch 

onvermijdelijk is, deze uit te voeren volgens het concept van de 3 V's en met aandacht voor de "culture of 

care". Het doel is dat de studenten zich deze attitude eigen maken voor de rest van hun professionele carrière.

muis

muis: 90

In het kader van dit praktijktage-onderzoek huisvesten we de dieren volgens de wettelijke eisen, waarbij we 

in een eerste onderzoek de invloed van (extra) omgevingsverrijking op het agressief gedrag gaan volgen. Het 

verwachte ongerief is gering. Bij gebeurlijke gevechten zouden de dieren zich kunnen verwonden, wat matig 

tot - in zeer uitzonderlijke gevallen - ernstig ongerief kan  opleveren.

Om de impact van extra omgevingsverrijking op het agressief gedrag na te gaan, moeten we met levende 

dieren werken.

Het benodigde aantal dieren is begroot in overleg met een ervaren biostatisticus.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van: 18/07/2019

Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke of 

klinische noden  die aangekaart worden) (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van 

ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Ontwikkeling van medicijnen gericht tegen inflammasoom geïnduceerde ziektes.

tot: 18/07/2024

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

Ons immuunsysteem kan reageren op infecties, schade of stress. Wanneer deze plaatsvinden intern in 

de cellen, kan er een specifieke respons optreden: inflammasoomactivatie.

Ongecontroleerde inflammasoomactivatie is betrokken bij verschillende ziektes (longkanker, 

Alzheimer, slagaderverkalking,...). Er is echter nog een duidelijke nood aan betere geneesmiddelen om 

hierop in te grijpen.

Voorafgaand aan deze studies zijn al verschillende kandidaat-gneesmiddelen gescreened in testen op 

cellen (in vitro) voor de gewenste effecten.

In deze studie willen we bevestigen dat de kandidaat-geneesmiddelen ook in levende dieren het 

gewenste effect vertonen en dus inflammasoom gedreven ziektes kunnen verminderen of zelfs 

genezen.

Ja, bij het afronden van een procedure zal een RA uitgevoerd worden.

Ontstekingsreacties

Longkanker

In dit project en de gekoppelde procedures worden verschillende inflammasoom gedreven ziekte 

modellen beschreven.

De verwachte negatieve effecten voor de dieren zijn dan ook afhankelijk van het model, maar in het 

algemeen wordt er een sterke ontstekingsreactie opgewekt die we proberen te behandelen met een 

test-compound.

De verwachte negatieve effecten gaan van een zeer kort en mild effect, bv lokale gewrichtspijn, of 

korte koorts reactie, 

tot een zeer ernstig levensbedreigend effect, (bv septische shock) maar dan wel met tijdige euthanasie 

wanneer het lijden of de pijn te ernstig wordt.

De compounds werden reeds uitvoerig getest op efficiëntie in in vitro experimenten.

Bij de studies beschreven in dit project is het de bedoeling om te testen of we ook de gewenste 

effecten observeren in een in vivo setting.

Verschillende (inflammatoire) ziektes ontstaan door een complexe interactie tussen verschillende 

celtypes en dit is helaas nog niet na te bootsen in een in vitro setting.

Deze studie zal mogelijks nieuwe geneesmiddelen opleveren waardoor we inflammasoom gedreven 

ziektes (beter) kunnen behandelen. 

muis

muis: 696

Voor de beschreven procedures werd er een statistische analyse uitgevoerd om het benodigde aantal 

dieren vast te leggen zodat we een correct besluit kunnen maken rond de werking van een kandidaat 

geneesmiddel.

We kiezen voor muizen aangezien hiervoor de noodzakelijke technieken bestaan voor genetische 

modificatie.

We weten ook dat de inflammasoomactivatie en de signalisatieprocessen sterk gelijkaardig verlopen in 

mens en muis.

Er werden duidelijke tekenen van pijn/lijden beschreven (lichaamsgewicht, lichaamstemperatuur) in de 

procedures waarbij het dier vroegtijdig geëuthanaseerd zal worden om het lijden tot een minimum te 

beperken.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van: 23/07/2019

Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke of 

klinische noden  die aangekaart worden) (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van 

ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

We geven de dieren huisjes en nestmateriaal om hun comfort te verhogen en we gebruiken 

verdovingsmiddelen om stress tijdens het besmettingsproces te minimaliseren. Alle dieren worden 

geobserveerd op dagelijkse basis door goed getrainde medewerkers. Professionele diergeneeskundige 

verzorging is altijd beschikbaar. Dieren die een onacceptabel ongemak zouden ervaren worden 

gedood.

Er zijn een aantal in vitro methoden ter beschikking om antivirale werking van een stof aan te tonen. 

Hierdoor kan het aantal dieren nodig voor in vivo experimenten tot een minimum beperkt worden. 

Het testen van sommige stoffen in dieren is echter noodzakelijk om de interacties van de stof met het 

lichaam aan te tonen.  Hiervoor worden in hoofdzaak muizen en katoenratten gebruikt. Beide 

diermodellen geven aanvullende informatie wat betreft het effect van het geneesmiddel op het doden 

van het virus, het verlichten van de ontsteking en de hiermee gepaard gaande symptomen.  

Het benodigde aantal dieren tijdens de verschillende experimenten wordt berekend op basis van 

statistische methoden en gesprekken met biostatistici.  

hMPV-besmetting kan goed opgevolgd worden in muizen en katoenratten. Deze besmettingsmodellen 

zijn goed beschreven in de wetenschappelijke literatuur en algemeen aanvaard. 

Katoenratten en muizen. 

Maximaal 500 katoenratten en maximaal 500 muizen zullen gebruikt worden per jaar.  

Dieren worden besmet met hMPV via de neus, onder gebruik van de juiste verdovingsmiddel en 

behandeld met de teststof die we wensen te testen.  De dieren worden hierbij dagelijks geobserveerd 

om eventuele bijwerkingen tijdig te rapporteren. De ernst van het ongemak kan hierbij variëren van 

minimaal tot matig. Dieren worden echter vroegtijdig uit de proef gehaald in geval van onverwacht 

ongemak. Op het einde van het experiment worden alle dieren opgeofferd om de organen van nabij 

te bestuderen.   

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere 

Neen

hMPV is een recent erkend virus (2001 in Nederland) dat acute ademhalingsinfecties bij kinderen, 

ouderen en immuundeficiënte volwassenen kan veroorzaken. Symptomen van een infectie met hMPV 

zijn hoesten, koorts , verstopte neus en kortademigheid, die eventueel kunnen overgaan tot een 

longontsteking. Momenteel is er geen vaccin of specifieke behandeling beschikbaar en is behandeling 

meestal ondersteunend (kunstmatige beademing en vochttoediening).  

Onze onderzoeksgroep zoekt momenteel naar nieuwe specifieke behandelingen met antivirale 

middelen. Doel is om behandelingen  te vinden voor de ernstige infectie van longen  tengevolge van 

hMPV inclusief degene die ziekenhuisopname vereisen.  

Ja, na afsluiting van het project (looptijd van 5 jaar), zal een retrospectieve analyse worden 

uitgevoerd vóór elke mogelijke verlenging van het project

hMPV, infectie, long, 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

Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen humaan metapneumovirus (hMPV), een virus dat 

verantwoordelijk is voor ernstige luchtweginfecties

tot: 23/07/2024
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van: 05/11/2019

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden) (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke 

of verwachte graad van ernst van deze effecten en 

wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn 

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) tot een minimum te beperken.

Om de negatieve effecten op het dierenwelzijn van honden en ratten te minimaliseren, zijn verschillende zaken overwogen waarbij 

het advies van het OECD als richtlijn werd gebruikt. Daartoe hebben we desbetreffende en relevante documenten geraadpleegd. De 

implantaties worden uitgevoerd volgens de gangbare veterinaire praktijken, door goed opgeleid personeel. Er wordt bijzondere 

aandacht en tijd besteed aan pijnbestrijding en post-operatieve zorg. De schema’s voor zulke postoperatieve zorg worden ten allen 

tijde opgevolgd.

Ondanks het feit dat in-vitro neuronale modellen momenteel beschikbaar zijn en kunnen gebruikt worden bij de selectie van 

teststoffen voorafgaandelijk aan de in-vivotesten (en aldus verminderen van de in-vivotesten), zijn deze modellen nog tamelijk 

onvolkomen en daarom ook niet volledig representatief voor de volwassen diermodellen of mensen. In het geval van de hond, is 

het telemetriemodel reeds een alternatief voor chronisch geinstrumenteerde wakkere honden waarvan de levensduur van de 

technologie slechts in maanden kon worden uitgedrukt. Telemetrie geeft ons de mogelijkheid van hergebruik van de dieren 

gedurende een aantal jaren.

Onze collega’s statistici van de afdeling Quantitatieve Wetenschappen, worden continu betrokken bij en geconsulteerd over dit 

project om tot een minimaal diergebruik te komen. Het geplande aantal dieren komt overeen met wat voorgesteld werd bij andere 

telemetriestudies. Het exacte aantal dat nodig zal zijn om een studie uit te voeren, zal bevestigd worden na het testen van 

referentie teststoffen bij ratten en honden. Gebaseerd op deze pilootexperimenten kan een correcte statistische analyse gebeuren 

waarbij het exacte aantal dieren per studie kan ingeschat worden en het totaal aantal dieren voor dit project mogelijk kan worden 

verminderd.

Centrale zenuwstelsel-testen bij ratten zijn eerstelijnsmodellen wat betreft risicoinschatting voor epilepsieaanvallen, voordat 

‘hogere’ species worden ingezet. Zodoende is het gebruik van ratten noodzakelijk om de inzet van ‘hogere’ species te beperken wat 

beteft de risicoinschatting voor nadelige effecten van teststoffen op het centrale zenuwstelsel. Tegelijkertijd heeft het rattenmodel 

ook beperkingen die gecountered kunnen worden door het gebruik van het electro-encefalogram bij geimplanteerde honden. 

Gelijklopend met het rattenmodel hebben we dus ook een model bij een ‘hoger’ species nodig, nl. Beagles, die heel geschikt zijn 

omwille van het feit ze zeer gevoelig zijn voor epileptische aanvallen. We voorzien niet grote groepen van deze EEG-geimplanteerde 

Beagles nodig te hebben.

Ratten en honden

200 Ratten en 50 honden

Voor beide diermodellen, rat en hond, is het voorgestelde niveau van ongemak ‘matig’. We stellen dit niveau voor omdat de dieren 

ter voorbereiding op de metingen eenmalig een operatie ondergaan voor het implanteren van apparaatjes die toelaten metingen te 

registeren terwijl het dier vrij in zijn hok/kooi rondloopt. De metingen zelf vinden plaats nadat de dieren volledig hersteld zijn van 

de operatieve ingreep. Tijdens de metingen ondervinden de dieren slechts een kortstondig minimaal ongemak, pijn of stress als 

gevolg van de handelingen die gepaard gaan met het doseren van teststoffen en bloedafname. Na het project, zullen de dieren 

volgens de wettelijk voorgeschreven methode humaan geeuthanaseerd worden.

(Dieren die geïmplanteerd werden komen niet in aanmerking voor adoptie omdat niet alle aparatuur veilig te verwijderen is. De 

resterende cannules en electrodes zouden als vreemde objecten problemen kunnen creëren in een niet gecontroleerde omgeving 

buiten het labo.)

Neen

Onderhouden van kolonies van 

genetisch gemodificeerde dieren, niet 

Neen

Bij onderzoek naar medicatie is het de topprioriteit om veilige en duurzame nieuwe kandidaat-geneesmiddelen te selecteren die in 

aanmerking komen voor verdere ontwikkeling. Het laatste decennium, is het risico op epilepsieaanvallen veroorzaakt door 

medicatie een hele bezorgdheid en uitdaging voor de farmaceutische industrie geworden. Tot op heden is de in-vivo risico-

inschatting op epilepsieaanvallen beperkt tot het observeren bij knaagdieren van gedragsveranderingen (o.a. tremoren, zenuw- en 

stuiptrekkingen) die echter onvolledig of misleidend kunnen zijn omwille van een gebrek aan gelijktijdige registratie en 

interpretatie van de elektrische activiteit van de hersenen (Electro-encefalogram, EEG).

De geplande studies hebben tot doel om een gecombineerde veiligheidsevaluatie van teststoffen te doen op het centrale 

zenuwstelsel en het hart- en vaatselsel , met het voordeel dat telemetrische rat- en hondmodellen geidentificeerd worden als 

‘eerste-keuze in-vivo testsystemen’ voor evaluatie van epilepsieaanvallen (b.m.v. EEG). En omdat ongunstige effecten ter hoogte van 

het centrale zenuwstelsel de tweede belangrijkste oorzaak zijn van stopzetting van medicatieontwikkeling gedurende klinische 

studies in een latere fase, zouden continue metingen en evaluatie van electro-encefalograms b.m.v. telemetrie een waardevol 

instrument kunnen zijn om de nadelige effecten van teststoffen op het centrale zenuwstelsel te onderscheppen tijdens pre-

klinische studies.

Ja. Ten laatste samen met een vraag voor vernieuwing van het project of wanneer het project definitief wordt afgesloten, ten 

laatste binnen de 3 maanden na einde van het project.

EEG, telemetrie, CNS, gedrag, hond, rat

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Neen

Translationeel of toegepast onderzoek Ja

Reglementaire testen en 

routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu 

in het belang van de gezondheid of het 

Neen

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek

Veiligheid van medicatie voor het centraal zenuwstelsel

tot: 05/11/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muis en het ASV-B kankermodel wordt gebruikt omdat dit model in muis de typische kenmerken van 

hepatocellulair carcinoom bij de mens vertoont. 

Pijn en lijden door het experiment zijn minimaal aangezien het een injectie voor anesthesie omvat gevolgd 

door een injectie van het verdoofde dier met een stof om bloedstolling tijdens de perfusie te vermijden. 

Het experiment is een terminaal experiment. De dieren worden geëuthanaseerd door terminale perfusie 

onder complete verdoving. 

Hoe de specifieke, "niet-klassieke" vaatveranderingen tijdens HCC leverkanker aangestuurd worden, is 

helemaal niet goed gekend. Dit gebrek aan kennis over de regulatiemechanismen kan mogelijks verklaren 

waarom de huidige "klassieke" anti-bloedvat therapieën weinig effect hebben bij HCC. 

De sturende moleculen die we in deze studie zullen identificeren, kunnen nieuwe aangrijpingspunten 

("targets") vertegenwoordigen om specifieke anti-bloedvat therapieën voor HCC te ontwikkelen, wat dan in 

vervolgstudies getest zal worden.  

muis

116

Handelingen: anesthesie gevolgd door terminale perfusie onder complete anesthesie.

Verwachte negatieve effecten: geen tengevolge van het experiment (terminaal experiment).

Graad van ernst: terminaal

Lot van de dieren: euthanasie (terminaal experiment)

Bij de typische vaatveranderingen die optreden tijdens leverkankerprogressie zijn verschillende celtypes 

betrokken (arteriële & sinusoïdale endotheelcellen, gladde spiercellen, lever stellaatcellen, Kupffer cellen, 

etc.) die daarbij elkaar beïnvloeden. De expressie-analyse moet dus al deze celtypes omvatten en moet 

gebeuren op celsuspensies van de lever die vers geprepareerd zijn om de "real time" toestand in al deze 

celtypes op de verschillende kankerstadia die onderzocht zullen worden, zo precies mogelijk in kaart te 

brengen. Dit kan enkel door de echte leverkankers te analyseren.

Voor de transcriptoom analyse werd het minimaal aantal muizen gerekend dat nog tegemoetkomt aan de 

gangbare aantallen per groep om biologisch relevante resultaten te bekomen (gebaseerd op literatuur in 

gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften i.v.m. single-cell RNA-sequencing analyse).  

Voor de controle experimenten om de expressieveranderingen voor de meest veelbelovende moleculen te 

bevestigen op RNA en op eiwitniveau, werd een power berekening uitgevoerd, zodat het aantal muizen 

beperkt kan blijven tot het kleinste aantal dat statistisch significante resultaten kan geven. 

In deze studie willen we nieuwe moleculen identificeren die kunnen helpen om leverkanker te bestrijden. 

Leverkanker (hepatocellulair carcinoom, HCC) is een belangrijke oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte. 

Een belangrijk kenmerk is dat de bloedvaten in HCC op een specifieke manier veranderen, anders dan in 

andere kankers: (i) de leverslagaders expanderen heel sterk ("arteriële hypervascularizatie"), en (ii) de 

leversinusoïden, de bloedvaatjes die instaan voor de uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen naar de 

levercellen en daarvoor een speciale "doorlatende" structuur hebben, verliezen in HCC hun doorlatende 

structuur en verkrijgen de eigenschappen van niet-doorlatende bloedvatcapillairen ("microvasculaire 

capillarizatie"). Daardoor vermindert de zuurstofuitwisseling, veroorzaakt verlaging van de 

zuurstofspanning in de leverkankercellen die daardoor sterker beginnen te groeien. Wij zullen nagaan 

welke moleculen deze merkwaardige vaatveranderingen in leverkanker aansturen. 

Neen. Een formele retrospectieve analyse hoeft niet te gebeuren omdat dit een 'terminaal' project is

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) leverkanker, hepatocellulair carcinoom, pathologische bloedvaten, expressieprofiel, scRNA-seq 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Identificatie van moleculen in de verschillende celtypes van de lever die de pathologische 

bloedvatveranderingen tijdens leverkanker aansturen. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) December 2018 - December 2022
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de vrijzetting van een voedselstimulered maagdarm hormoon (motiline) in de dunne darm 

bij het varken en de mens door weefselculturen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2019 tot 01/01/2023

Onze onderzoeksgroep heeft in humane studies reeds aangetoond dat het maag-darmhormoon 'motiline' het 

hongergevoel beïnvloedt en betrokken is bij de problematiek van obesitas. Echter weten we bijzonder weinig 

over zijn regulatie, aangezien dit hormoon niet aanwezig is in knaagdieren en er geen cellijnen beschikbaar 

zijn. 

In deze in vitro  studie worden er primaire culturen gemaakt van humaan - en varkensweefsel. Dit is een 

verzameling van opgezuiverde cellen uit de dunne darm om vervolgens te testen welke stoffen (nutrienten, 

hormonen...) motiline regelen. Verschillende groepen offeren reeds varkens op voor hun experimenten, en wij 

zouden graag in overeenkomst met die groepen weefsel van de dunne darm gebruiken en zo dierenleed 

minimaal houden.  

Neen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) primaire culturen - motiline - duodenum - varken - nutrienten - hormonen - bacteriën - gal - bitter

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het motiline peptide is identiek in het varken en de mens. Fysiologisch is de dunne darm gelijkaardig als bij 

de mens, wat de primaire culturen gelijkaardig maakt. 

Deze studie geeft geen negatieve effecten op het welzijn van de post-mortem dieren.

Motilinewaarden in het bloed zijn sterk verstoord in personen met een te hoog of te laag BMI. Een herstel 

van die waarden kan zorgen voor een normaal eetpatroon. Echter, wat motilinevrijzetting stimuleert of 

onderdrukt is nog niet uitvoerig onderzocht. Met deze studie kunnen wij 1) Pathways van motiline 

vrijzetting onderzoeken 2) Nieuwe producten testen om later in vivo  te testen.

Varkens

Dit project is momenteel opgebouwd uit 4 grote onderdelen met een totaal aantal van 50 varkens die nodig 

zijn voor dit onderzoek. De projecten zijn opbouwend, en kunnen later mogelijks door een amendement 

worden uitgebreid indien dit wordt toegelaten. Elke conditie wordt gerepliceerd in 5 verschillende platen 

van verschillende varkens en weefsel van 1 varken is voldoende voor 5 platen. Voor onderdeel 1 (nutrient 

sensing) zijn 15 varkens nodig. Voor onderdeel 2 (bitter sensing) zijn 15 varkens nodig. Voor onderdeel 3 

(hormonal stimulation) zijn 10 varkens nodig. Voor onderdeel 4 (bacterial environment, zoals secundaire 

galzouten) zijn 10 varkens nodig. 

Wij nemen een deel van de dunne darm en hechten de uiteinden toe om geen chymus in de buikopening te 

krijgen. Er wordt enkel weefsel gebruikt van experimenten waar de dieren al voor worden gedood (post-

mortem). Dit heeft dus geen negatieve effecten voor de dieren. 

Dit hormoon en zijn receptor zijn niet-functionele genen in knaagdieren en er is ook geen cellijn beschikbaar 

om dit experiment op uit te voeren. Er wordt weefsel gebruikt van patienten die een Whipple operatie 

moeten ondergaan, maar dit leidt tot een lage n-waarde of klein aantal stalen. Daarom wordt er ook weefsel 

verzameld van post-mortem varkens. 

Er worden geen extra dieren opgeofferd voor deze studie. Er wordt gebruik gemaakt van varkens van andere 

onderzoeksgroepen (in samenspraak) die voor hun experiment het dier moeten opofferen en waarbij het 

duodenaal weefsel onbeschadigd is. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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.

neen

neen

neen

EphA4 inhibitie in amyotrofe lateraal sclerose

23/05/2017 - 23/05/2021

amyotrofe lateraal sclerose ALS, EphA4

ja

neen

neen

neen

neen

Door de motorneurondegeneratie worden de ALS muizen verlamd. Zodra het dier zich vanuit

ruglig niet meer op de poten kan draaien binnen de 20 seconden wordt het geëuthanaseerd. Het

project wordt als ernstig ingeschat.

Om een effect op overleving/ziekteprogressie na te gaan moet er met in vivo  modellen gewerkt 

worden. Voorafgaandelijke in vitro  experimenten zullen indien mogelijk worden uitgevoerd. ALS is 

echter een complexe ziekte waarin veel verschillende celtypes een rol spelen, waardoor de ziekte 

het best bestudeerd wordt in een in vivo  model. Voorafgaande experimenten werden reeds 

uitgevoerd op zebravissen.

Voor elk experiment zijn een voldoende aantal muizen per groep nodig (experiment en controle; 

aantal zal bepaald worden aan de hand van een power berekening) en ook nog zeker 40 muizen 

om pathologie na te gaan. SOD1G93A muizen zullen gebruikt worden om verschillende EphA4 

inhibitoren te testen.

Deze muis is het meest gebruikte muismodel voor ALS. Deze muizen vertonen een gelijkaardig 

ziektepatroon als bij ALS patienten (motorneurondegeneratie, neuro-inflammatie…), wat eveneens 

leidt tot verlamming. Zodra het dier zich vanuit ruglig niet meer op de poten kan draaien binnen 

de 20 seconden, wordt het geëuthanaseerd. 

Recent werd door ons labo aangetoond dat EphA4 een modulerende functie vervult bij amyotrofe

lateraal sclerose (ALS), een neurodegeneratieve aandoening waarbij selectief de motorneuronen

worden aangetast. Er is nog verder onderzoek vereist om te weten op welke manier EphA4 het

best getarget wordt. In dit project willen we het therapeutisch potentieel van EphA4 inhibitie bij

ALS bestuderen. 

In dit project zullen we het therapeutisch potentieel van EphA4 inhibitie bij ALS bestuderen. Na

toediening van peptides die de functie van EphA4 blokkeren zullen we de

overleving/ziekteprogressie van ALS muizen analyseren.

In deze studie zal gewerkt worden met een muismodel voor ALS, dat mutant SOD1 tot

overexpressie brengt. Deze muizen zullen worden behandeld met verschillende EphA4 inhibitoren

om het potentieel van EphA4 inhibitie bij ALS te onderzoeken. In totaal 56 muizen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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.

neen

neen

neen

Veno-venous extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) met een oxygenator

2 jaar

Extracorporele membraanoxygenatie (ECMO), Respiratoire ondersteuning

neen

ja

neen

neen

neen

Negatieve effecten: anesthesie + pijn (waarvoor adequate pijnstilling). Het betreft terminale proeven die

volledig onder verdoving gebeuren, inclusief de euthanasie op het einde van de proeven. 

Het betreft een hemodynamische studie waarbij biocompatibiliteit, de efficiëntie van gasuitwisseling en

de hemodynamiek van een nieuw type oxygenator wordt beoordeeld. Aangezien dit nog nooit

beschreven of gebeurd is, kan dit ook niet gesimuleerd worden via software.

Conform gebruikelijke aantallen in de literatuur met grote proefdieren plannen we 6 dieren voor dit

experiment.

We kiezen voor varkens omwille van enerzijds de vergelijkbare cardiale functies en hemodynamiek, 

anderzijds omdat bij dit proefdier de liesvaten percutaan aanprikken mogelijk is. Op die manier wordt 

de ECMO ook bij de mens geplaatst. Dit is bij schapen bijvoorbeeld niet mogelijk.                                                                                         

                                                       De maatregelen om ongemak te minimaliseren tijdens een acute 

terminale proef zijn het toedienen van pijnstillers, alsook het verzekeren van adequate anesthesie.

Veno-veneuze ECMO kan levensreddend zijn bij acute COPD exacerbaties. We testen de eerste

oxygenator ter wereld met een volledig geïntegreerde compliantie in een VV ECMO systeem. De

fysiologische relatie tussen de grootte van de canules, de snelheid waarmee het bloed wordt

rondgepompt, sweep gas flow en de gas transfer capaciteit zijn met dit nieuwe type van oxygenator

niet gekend. Deze oxygenator is veelbelovend om uiteindelijk het hele VV ECMO systeem te kunnen

miniaturiseren met aldus minder kans op complicaties en met een betere mobiliteit voor de patiënt tot

gevolg.

Daarom willen we tijdens deze acute dierproeven bij varkens, waarbij we de liesvaten percutaan

aanprikken, deze fysiologische relatie onderzoeken (canule grootte, flow snelheid bloed, O2 en CO2

transfer, drukken, …)

Door het gebruik van dit nieuwe type van oxygenator wordt getracht het VV-ECMO circuit te

miniaturiseren, de efficiëntie van de gasuitwisseling te verhogen en de schade aan de bloedcellen te

verminderen. Deze moeten leiden tot minder complicaties en een betere mobiliteit.

Varkens: 6
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De manier van placentale ontwikkeling en de genetica zijn sterk gelijkend tussen mens en muis, waardoor translatie van muis 

naar mens mogelijk wordt. De dieren worden gehuisvest in een beschermde omgeving, ze worden met de nodige zorg en 

conform de wetgeving gekweekt en verzorgd door getraind personeel. Er wordt gewerkt met transgene dieren die uitsluitend in 

hun bloedvatwand een gereduceerde BMP-SMAD signalering hebben, ze vertonen in niet-zwangere condities een normaal gedrag 

en levenspatroon. Enkel tijdens de zwangerschap ontwikkelen de dieren specifieke defecten.

Tijdens de dracht is er een verhoogd sterfteaantal onder de fetussen, daarom worden dieren nauwgezet opgevolgd tijdens de 

dracht. Bij ziekte of pijn, lijden (wordt niet verwacht), worden humane eindpunten nagestreefd. Tijdens echografie worden de 

dieren geheel in slaap gebracht door inhalatie anaesthesie. Bloedafnames worden gedaan onder korte inhalatie anaesthesie om 

stress zo min mogelijk te houden. Dieren ervaren van deze korte inhalatie anaesthesie normaal geen problemen.

Er is grote nood aan betere screening, diagnostiek en behandeling van pre-eclampsie. Momenteel wordt bij potentiële pre-

eclampsia patiënten regelmatig bloeddruk en toename van risico factoren in bloed gemeten. De predictieve waarden van deze 

testen zijn niet erg robuust. Stratificatie van zwangere vrouwen in laag- en hoog-pre-eclampsie-risico patiënten en doeltreffende 

behandeling blijven problematisch omdat de primaire oorzaken van de ziekte vaak ongekend zijn. Wanneer we kunnen aantonen 

dat de BMP-SMAD signaalweg betrokken is bij het ontstaan van deze aandoening, dan opent dit belangrijke nieuwe richtingen: 

een nieuw muismodel met pre-eclampsie kan de identificatie van nieuwe biomerkers en nieuwe therapieën voortstuwen. De 

biomerkers kunnen een snellere/betere diagnose of stratificatie van pre-eclampsie patiënten toelaten. Bovendien kunnen reeds 

bestaande therapieën verfijnd worden gebruikmakend van ons muismodel. Ultiem kan dit onderzoek bijdragen tot 

gepersonaliseerde geneeskunde. 

Genetisch gemodificeerde vrouwelijke muizen en niet-genetisch gemodificeerde mannelijke muizen

140, waarvan 10 mannetjes, in de pilootstudie

Bloeddrukmetingen (licht) en echografie (licht) zijn niet-invasieve methoden waardoor enkel klein discomfort aanwezig is, geen 

lijden. Echografische metingen gebeuren onder gehele inhalatie anaesthesie. Bloed wordt aangeprikt in een kaakbloedvat 

wanneer het dier onder lichte verdoving is (licht) of door een hartpunctie onder diepe verdoving (terminaal). De verdoving zorgt 

voor reductie van stress. Herstel is snel na de lichte bloeding, het dier loopt meteen na de bloedafname normaal rond in de kooi. 

Dieren krijgen voldoende training met de onderzoeker in de verschillende stappen van de handelingen om stress te 

minimaliseren. Metingen worden altijd door dezelfde onderzoeker uitgevoerd en stress factoren in de omgeving (bijvoorbeeld 

lawaai) zullen vermeden worden. Gedrag van de dieren wordt in het oog gehouden (positie van de rug, verzorging van de huid, 

eetgedrag en drinkgedrag).  Bovendien wordt afkoeling van de dieren tijdens de verdoving tegengegaan met behulp van een 

verwarmkussen. 

Aan het eind van het experiment worden relevante weefsels verzameld, steeds na euthanasie van de dieren. Dieren worden 

geëuthanaseerd door adequaat getraind personeel (nekbreuk). Deze methode van euthanasie zorgt voor een snelle dood van de 

muizen met afwezigheid tot geringe pijn/lijden.

Placentale ontwikkeling en de interactie tussen moeder en fetus (onderwerp van het onderzoek) kunnen onvoldoende nagebootst 

worden in een cel cultuur systeem. Onze kennis over de bijdrage van de BMP-SMAD signaalweg in de ontwikkeling van de 

placenta en tijdens het ontstaan van pre-eclampsie kan mogelijk op termijn de cel cultuur systemen gericht verfijnen. Andere 

diermodellen zoals de fruitvlieg, de zebravis of kikker zijn ongeschikt omdat ze geen placentale ontwikkeling kennen.

We voeren een pilootstudie uit ten einde te evalueren of het model effectief een pre-eclampsie model is, en volgende 

experimenten goed te kunnen voorbereiden. 

Zwangerschapsvergiftiging of pre-eclampsie is een placenta-gerelateerde complicatie van zwangerschap waarbij moeders plots 

een te hoge bloeddruk vertonen. Deze moeilijk te behandelen ziekte is een belangrijke doodsoorzaak voor moeder en kind. 

Ondanks de ernst van de ziekte is (i) kennis van de primaire onderliggende mechanismen van pre-eclampsie beperkt en (ii) is er 

een gebrek aan proefdiermodellen die alle klinische symptomen van een vrouw met pre-eclampsie recapituleren. De BMP-SMAD 

signaalweg is belangrijk tijdens reproductie, zijn functie in placenta ontwikkeling of tijdens pre-eclampsie is onduidelijk. 

Preliminaire data suggereren dat zwangere muizen met verminderde BMP-SMAD signalering in bloedvaten mogelijk een verhoogd 

pre-eclampsie risico vertonen. Wij zullen eerst valideren of deze vrouwtjes effectief pre-eclampsie hebben. Daarnaast zullen we de 

rol van de BMP-SMAD signaalweg in de placenta bestuderen om zo de primaire mechanismen van pre-eclampsie beter te begrijpen.

Ja, binnen 2 maanden na beëindiging project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zwangerschapsvergiftiging, been morfogenetisch eiwit, SMAD, signaalweg, muismodel

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Muismodel voor zwangerschapsvergiftiging 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De keuze voor vissen is logisch gegeven dat zij de natuurlijke predatoren zijn van zoöplankton. Onze 

doelstelling is om de predatie op zoöplankton op een zo natuurlijk mogelijke manier te simuleren. Er zijn ook 

invertebrate predatoren van zoöplankton, maar het is goed bekend dat die heel andere eigenschappen en 

preferenties hebben als predator - zij kunnen dus niet als vervanging van vissen worden gebruikt. 

De vissen zullen niet worden blootgesteld aan pijn of verwondingen. Hoogstens zullen ze enige stress 

ondervinden van het feit dat ze voor een experiment met een netje van het ene aquarium naar het andere 

worden gebracht. Elke vis zal hoogstens één keer per dag voor een experiment worden gebruikt. 

Dit experiment zal inzicht geven in hoe klimaatverandering predator-prooi relaties beïnvloedt, en is dus 

belangrijk om betere voorspellingen te maken met betrekking tot de respons van de biota op 

klimaatsverandering. De veranderende biotische interacties is één van de cruciale kennistekorten die ons 

verhinderen goede voorspellingen te maken van de respons van ecosystemen op klimaatsverandering (cfr. 

Urban et al 2016 Science)

Zonnebaars (Lepomis gibbosus)

18 individuen

Het gaat om predatie-experimenten onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden, waarbij we de vissen 

gebruiken als predator. De negatieve effecten voor de dieren zal dus minimaal zijn. Ze krijgen tijdens de 

experimenten de mogelijkheid levend voedsel (zoöplankton, hun geprefereerde prooi) te eten. De enige stress 

die ze eventueel zullen ondervinden is gerelateerd aan het feit dat ze voor en na het experiment met een netje 

voorzichtig van de ene in een andere aquarium worden geplaatst. Het ongerief is licht.  De vissen worden 

nadien verder op het labo gehouden.

Er is geen alternatief: het onderzoek moet zo'n natuurlijk mogelijke predatie simuleren, en die kan enkel via 

echte vissen worden gerealiseerd. 

We gebruiken zo weinig mogelijk vissen. We zullen maximaal 18 vissen gebruiken. We moeten meerdere vissen 

gebruiken om de volgende redenen: (1) we willen vermijden dat de resultaten volledig zouden bepaald worden 

door de eigenschappen van één vis; (2) we willen de stress per vis reduceren.

Nagaan wat het effect van temperatuur en predatie (roofgedrag) door vissen is op zoöplankton (cladoceren) en 

hoe dit ecosysteemfuncties beïnvloedt. Dit kadert in de nood aan inzicht in het effect van klimaatverandering 

op het functioneren van aquatische ecosystemen. Vissen zijn de belangrijkste predator van zoöplankton, en 

dus willen we nagaan in welke mate de predatie van vis op zoöplankton wordt beïnvloed door temperatuur. 

Ja, tegen 28/3/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zooplankton, landbouw, biologische landbouw, predatie, top-down controle

ja

neen

neen

ja

ja

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Een vergelijkende analyse van de impact van biologische en conventionele landbouw op aquatische diversiteit 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 28/01/2019-17/02/2019
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er is gekozen voor muizen omdat deze modellen het dichtst bij de mens staan. Voor de validatie van medicijnen is 

het gebruik van muizen nog steeds onvermijdelijk, omdat we het effect van de stoffen willen nagaan op alle 

aspecten van de ziekte. Alsook moeten we nagaan of de medicijnen geen nevenwerkingen hebben.

Aangezien voor het onderzoek diermodellen noodzakelijk zijn proberen we deze muizen optimaal te huisvesten, 

correct de juiste pijnstillers  en anesthetica toe te dienen en uiteindelijk de dieren te euthanaseren wanneer het 

humaan eindpunt bereikt is. Dit alles doen we volgens 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

Het onderzoek verwerft nieuwe inzichten in de pathologische mechanismen die ALS veroorzaken. We zullen het

effect van selectieve HDAC inhibitie op de levensduur onderzoeken bij muis modellen voor ALS. 

Transgene muismodellen voor ALS

Er zal een powercalculatie uitgevoerd worden om het aantal muizen dat noodzakelijk is voor deze experimenten 

te berekenen.  In totaal worden 340 muizen gebruikt

We trachten een verschil te krijgen op de overleving door deze dieren te behandelen met medicijnen die mogelijks 

een therapeutische betekenis hebben voor patiënten met ALS. De dieren zullen worden opgevolgd  door 

monitoring van hun gewicht en met behulp van dynanometrie (=meten van spierkracht). Na het respecteren van 

het humaan eindpunt zullen deze dieren opgeofferd worden voor histopathologisch onderzoek. Het ongerief 

wordt als ernstig ingeschat.

We werken volgens de 3 R's geformuleerd door Russel & Burch (1859). Ons laboratorium beschikt over een 

grondige kennis omtrent het werken met ongewervelde proefdieren (fruitvliegen) alsook met de zebravis. Alvorens 

aan de muis-experimenten te beginnen worden er eerst experimenten in deze modellen uitgevoerd.

Van eenzelfde dier zullen diverse weefsels worden geïsoleerd die voor verschillende experimenten zullen gebruikt 

worden. Voor alle experimenten voeren we een powercalculatie uit om het aantal muizen te berekenen.

Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is een verschrikkelijke neurodegeneratieve ziekte die geschat wordt globaal 1 op 

400 personen te treffen. De ziekte wordt gekarakteriseerd door de selectieve dood van motorneuronen in het 

ruggenmerg en de hersenen, wat leidt tot een progressieve verlamming van de spieren. Uiteindelijk zal dit leiden 

tot de dood van deze patiënten. Momenteel zijn er slechts 2 medicijnen geregistreerd nl. riluzole en edaravone. In 

de praktijk geven deze echter een zeer beperkt levensverlengend effect. De ziekte heeft een belangrijke impact op 

de levenskwaliteit van de patiënt en zijn naasten, waardoor er een grote nood is aan medicijnen.

Ja, tegen 31/3/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Neurodegeneratie, Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS), motorneuron

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Histondeacetylases (HDACs) als therapeutische targets voor Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/02/2019 - 31/01/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het muismodel  is een snel en goed te analyseren model. Het imuunsysteem van de muis en T cel homeostase 

in dit model is reeds beschreven en is gelijkaardig aan het humane immuunsysteem.

 De muizen worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies, lethargie etc. Bij gewichtsverlies >20%  

 of wanneer ernstige klinische symptomen worden geobserveerd, zal euthanasie worden toegepast.  Muizen 

worden verwacht maximaal 10 weken in het experiment te blijven tenzij ongemak geobserveerd wordt, 

waarbij het experiment stopgezet wordt.  Ervaren proefdieronderzoekers zullen de injecties en controles 

uitvoeren.

Indien de genetische mutaties een intrinsiek effect hebben, zullen de genetisch gemodificeerde immuuncellen 

hetzelfde artefact vertonen in de aanwezigheid van normaal BM. Deze studies zijn daarom de meest essentiële 

primaire experimenten die moeten uitgevoerd worden op genetisch gemanipuleerde muizen om de richting 

van toekomstig onderzoek aan te geven.

muizen

groep 1 (ontvangers): 600 immuun-deficiënte muizen (30 condities met 20 ontvangende muizen per groep) ; 

groep 2 (donoren): 120 (60 wild type donoren; 30x2 genetisch gemodificeerde donoren).  In totaal 120 dieren

De muizen zullen een whole-body irradiatie krijgen die het immuunsysteem zal uitschakelen. Om te 

voorkomen dat de muizen lijden onder infecties, zullen ze behandeld worden met antibiotica. Een beenmerg 

transplantatie is één intraveneuze injectie die een gelijkaardige stress veroorzaakt als het injecteren van een 

intraveneus anestheticum. Graad van ernst van ongerief= MILD. De muizen zullen worden geëuthanaseerd op 

de gedefinieerde humane eindpunten.

Het immuunsysteem is een complex systeem dat bestaat uit verscheidene celtypes. Hun ontwikkeling, 

interactie, onderlinge afhankelijkheid en functie alsook hun numerieke veranderingen na genetische 

manipulatie kunnen niet bestudeerd worden adhv alternatieve methoden waarbij geen dieren worden 

gebruikt.

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen zijn er minimaal 20 muizen per groep 

nodig. De grootte van de groepen waarborgt een zinvolle analyse.

In complexe systemen, zoals het immuunsysteem, is de beste manier om te ontleden welk celcompartiment 

verantwoordelijk is voor het fenotype d.m.v. het maken van muizen waarbij normale immuuncellen in 

competitie zijn met genetische gemodificeerde immuuncellen. Hierbij krijgen muizen, die niet genetisch 

gemanipuleerd zijn, een beenmergtransplantatie (BM) met een mix van BM dat een genetische modificatie 

heeft en wildtype BM. Door deze handeling laat men toe het BM te ontwikkelen in immuuncellen, waarbij deze 

chimere muizen kunnen gebruikt worden voor het beantwoorden van de vraag of het genetisch effect 

intrinsiek of extrinsiek plaatsvindt. 

Ja, tegen 01/03/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lymfocyten, (regulatoire) T cellen, homeostase

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Analyse van de oorsprong van het celcompartiment voor immunologische kenmerken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/2/2019 -01/01/2023
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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.

Negatieve effecten: anesthesie + pijn (waarvoor adequate pijnstilling). Het project wordt als ernstig ingeschat.

Lot: opoffering van de dieren na een periode van 30 dagen observatie van gasuitwisseling en biocompatibiliteit

van het gebruikte materiaal. Opoffering eerder dan 30 dagen bij tekens van lijden.

Het betreft een hemodynamische en biocompatibiliteits studie waarbij de in vivo verschillen tussen een

nieuwe type oxygenator en een bestaand ontwerp op de respiratoire ondersteuning vergeleken dienen te

worden. Aangezien dit nog nooit beschreven of gebeurd is, kan dit ook niet gesimuleerd worden via software.

Conform gebruikelijke aantallen in de literatuur met grote proefdieren plannen we 6 dieren per groep. Indien

de verschillen tijdens experimenten zeer duidelijk zijn kan dit verminderd worden naar 5 dieren.

Schapen worden gekozen omwille van 1) onze ruime ervaring met deze diersoort, 2) de goede correlatie van

hemodynamiek en gewicht met de mens, 3) de mogelijkheid om testen uit te voeren in een chronische setting

bij dit hemodynamisch stabiel dier. De maatregelen om ongemak te minimaliseren tijdens een chronisch proef

zijn het dagelijks toedienen van pijnstillers, alsook het verzekeren van adequate anesthesie tijdens de ingreep.

Kortdurende longondersteuning (veno-veneuze extracorporele membraanoxygenatie VV-ECMO)) is goed

ontwikkeld om ernstige respiratoire acidosis te behandelen of om invasieve mechanische ventilatie te

vermijden bij acute exacerbatie van COPD.

Langdurige longondersteuning buiten het lichaam is nog niet ontwikkeld en vereist een veilige en duurzame

canulatie op de centrale bloedvaten van hart en long. Met dit project willen we een permanente

longondersteuning buiten het lichaam ontwikkelen.

Nadat we de afgelopen 2 jaar de optimale cannulatiestrategie hebben bepaald dmv acute experimenten, zal de

volgende reeks van experimenten de biocompatibiliteit van onze cannulatiestrategie en van de gebruikte

oxygenatoren bepalen, alsook de duurzaamheid van de gasuitwisseling beoordelen, gedurende een langdurige

periode van longondersteuning.

De morbiditeit en mortaliteit van COPD blijven hoog. Sommige patiënten (GOLD IV) hebben noodzaak tot

langdurige invasieve mechanische ventilatie met ernstige vermindering van de levenskwaliteit (bedlegerigheid,

beperkte mobilisatie). Aangezien slechts een beperkt aantal patiënten een longtransplantatie kunnen

ondergaan (donortekort), zou longondersteuning buiten het lichaam meer kansen bieden om de periode tot

aan de longtransplantatie te overbruggen of om zelfs een longtransplantatie overbodig te maken. 

Het ontwikkelen van een duurzaam systeem voor longondersteuning zou de patiënt kunnen toelaten om te

mobiliseren en comfortabel te slapen met niet alleen een betere levenskwaliteit, maar ook meer kans op

aansterken in aanloop naar de longtransplantatie en zelfs meer kans op definitief herstel.

Schapen (ras Swifter) +/- 14

neen

neen

neen

Centrale cannulatietechnieken voor ernstig longfalen: hemocompatibiliteit and lange termijn duurzaamheid

5 jaar

Respiratoire ondersteuning, chronisch obstructie logziekte (COPD)

neen

ja

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Protein and gene expression in cardiac tissue over time 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 07/01/18 - 31/12/23

Identificatie van gen- en eiwitpatronen in de hartspier van gezonde, dystrofe en hypertrofe muismodellen kan 

voor verschillende onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. Het identificeren en vergelijken van (nieuwe) genen 

en eiwitten kunnen nieuwe celpopulaties beschrijven, die een mogelijke rol spelen binnen pathologische 

aandoeningen. 

Ja , tegen 29/2/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Eiwit, genen, hypertrofie, dystrofie, hart

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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 ongemak of pijn 

vertonen voor aanvang van het experiment, dan zullen muizen opgeofferd worden door cervicale dislokatie.

Op termijn zouden deze geïsoleerde zieke harten kunnen leiden tot de ontrafeling van nieuwe ziekte-

veroorzakende mechanismen, en bijdragen tot  de ontwikkeling van therapeutische middelen die preventief of 

ziektevertragend werken in hypertrofe en dystrofe cardiale spieren. 

Muizen

In totaal 108 muizen: 2 hypertrofe soorten (MSTN en Magic F1), 1 dystrofe soort (SGCB) en wild type (C57Bl/6).  Er 

zullen 3 muizen per groep gebruikt worden. Harten van muizen zullen geisoleerd worden op 3 verschillende 

leeftijden (4w, 6m, 1j); voor histologie, gen- en eiwitepressie.

De muizen worden opgeofferd aan het begin van het experiment. Er zal post-mortem, spierweefsel geïsoleerd 

worden. 1 jaar oude SGCB KO muizen kunnen een ernstige graad van pijn of lijden ondervinden door het 

ziekteproces.

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 (ter studie van andere 

onderzoeksdoeleinden).
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontregelde dreigingsdetectie als kenmerk en oorzaak van pathologische angst

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/02/2019 - 14/02/2023

Het leren detecteren van signalen voor dreiging, en het adequaat reageren op dergelijke signalen, is een 

fundamentele en voor onze overleving cruciale vaardigheid waarvan de functionele wetmatigheden en 

onderliggende hersenprocessen erg vergelijkbaar zijn bij mensen en andere zoogdieren. Deze adaptieve 

vaardigheid kan echter verstoord raken, wat aanleiding kan geven tot de ontwikkeling van angststoornissen en 

andere emotionele problemen. Dankzij recent onderzoek weten we heel wat over hoe het leren over en reageren 

op dreiging normaal verloopt, maar we hebben nog weinig zicht op het ontstaan van dysfuncties in 

dreigingsleren. In dit onderzoek gaan we na hoe persistente vermijding, verstoorde uitdoving, en excessieve 

generalisatie van aangeleerde angst samenhangen en op elkaar ingrijpen, om zo aanleiding te geven tot het 

ontstaan van overmatige vreesreacties bij knaagdieren.  

Ja, tegen 14/04/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) angststoornis, vreesconditionering, uitdoving, generalisatie, vermijding

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Ratten lijken in fundamentele principes van leren en gedrag en in hersenstructuren die betrokken zijn in de 

detectie van en het reageren op signalen van dreiging voldoende op mensen om een valide model voor 

onderzoek te zijn. Bovendien is er dankzij een rijke onderzoekstraditie naar leren en geheugen bij ratten een 

stevige basis om onderzoek naar indiivuele verschillen in angstleren op te baseren. Dit is niet het geval voor 

dieren die verder afstaan van de mens (met name dieren die niet tot de klasse van de zoogdieren behoren). 

Er zijn geen specifieke aspecten aan dit onderzoek die aanvullende maatregelen voor het beperken van 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren vereisen.  Er werd gekozen voor voederrestictie ipv 

waterrestrictie.  Het gewicht van de dieren wordt dagelijks opgevolgd en indien nodig, wordt de restrictie 

stopgezet

Een beter zicht op individuele verschillen in de omgang met signalen voor dreiging, en hoe verschillende 

dysfuncties in de omgang met dreigingssignalen met elkaar samenhangen en op elkaar ingrijpen, kan helpen om 

het ontstaan en voortduren van angststoornissen en aanverwante stoornissen (post-traumatische stress, 

obsessief-compulsieve stoornissen) bij mensen te begrijpen. Als vervolgens ook oorzakelijke factoren voor het 

ontstaan van dergelijke individuele verschillen in kaart kunnen worden gebracht, moet dit op termijn toelaten 

om interventies voor angststoornissen en aanverwante stoornissen te verbeteren.

Ratten

218

De dieren zullen getraind worden in het drukken op een hendel, om zo graanpellets te bekomen. Daarvoor 

moeten de dieren eerst hongerig worden gemaakt, door de hoeveelheid voedsel die ze dagelijks krijgen in te 

perken. Vervolgens zullen ze leren dat bepaalde auditieve signalen betrouwbare voorspellers zijn van een 

pijnlijke schok, waaraan ze kunnen ontsnappen door op een platform te springen (maar dan moeten ze wel 

tijdelijk stoppen met op de hendel drukken). Hoewel deze schokken niet schadelijk zijn, zijn ze wel duidelijk 

onaangenaam voor de dieren en vormt dit een erg stresserende situatie. Dit creëert een situatie die 

vergelijkbaar is met die van een patiënt met een angststoornis, die allerlei intrinsiek motiverende of belonende 

activiteiten opoffert om situaties die vrees opwekken te vermijden. Hoewel we geen blijvende effecten van de 

gebruikte procedures verwachten, impliceren ze toch duidelijk een vorm van licht tot matig leed voor de 

proefdieren. Na afloop van de experimenten worden de dieren geëuthanaseerd door CO2-inhalatie. De ernst van 

het ongerief van het project wordt als matig ingeschat.

Het onderzoeken van de functionele psychologische en neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen 

aan gemotiveerd gedrag is enkel mogelijk in levende organismen die voldoende gedragscomplexiteit vertonen 

om het menselijke doelgedrag (hier: leren over en reageren op signalen voor dreiging) te benaderen. Het gebruik 

van proefdieren laat toe om de situationele en neuronale determinanten van dysfunctioneel gedrag te 

ontrafelen en om op termijn nieuwe interventies te ontwikkelen. 

De geplande aantallen zijn gebaseerd op grondige berekeningen van statistische power. In de loop van het 

onderzoek zullen deze aantallen steeds geoptimaliseerd worden op basis van de eerder bekomen resultaten, 

waarbij we steeds de minimale aantallen zullen aanhouden die nodig zijn om robuuste wetenschappelijke 

resultaten te bekomen. Door gebruik van preregistratie en inspanningen om ook negatieve bevindingen te 

publiceren, gaan we actief publicatiebias tegen en vermijden we duplicatie van onderzoek. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Kan toediening van medicatie die inwerkt op dopaminereceptoren vlak na de leerervaring de mate van 

angstgeneralisatie beïnvloeden?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/02/2019 - 01/08/2021

Hoewel onderzoek naar de rol van dopamine bij angstgeneralisatie momenteel nog beperkt is, zijn er enkele 

studies die aangetoond hebben dat dopamine noodzakelijk is voor het leren van emotionele herrinneringen. 

Enerzijds wordt aangetoond dat wanneer men dopaminesignalen verstoort, dat dieren hun angst gaan 

generaliseren naar veilige stimuli, een patroon dat ook terugkomt bij angstpatiënten. Anderzijds heeft men 

ook gevonden dat muizen beter discrimineren wanneer dopaminereceptoren gestimuleerd werden kort na een 

leerervaring. Het doel van dit project is om deze bevindingen te repliceren, en verder inzicht te krijgen de in 

omstandigheden waarin deze behandeling al dan niet kan leiden tot een verbeterde discriminatie tussen 

stimuli die bedreiging versus veiligheid signaleren.

Ja tegen 01/10/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) geheugen, generalisatie, dopaminereceptoren, systemische toediening

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De hersenmechanismen betrokken in emotioneel leren en geheugen in ratten vertonen voldoende gelijkenis 

met deze in mensen. Bovendien zijn de gebruikte experimentele procedures standaard gebruikt in deze 

diersoort, waardoor we ons kunnen baseren op procedures die eerder door andere labs of onszelf gebruikt 

zijn, en dit zal het aantal pilootstudies beperken. Onderzoek bij 'lagere' diersoorten is niet mogelijk, omdat 

geheugenprocessen daar te veel verschillen van die bij mensen.

De (tijdelijke) inductie van angst en het uitvoeren van systemische injecties zijn een noodzakelijk onderdeel 

van deze experimenten. We proberen het comfort van de ratten tijdens het uitvoeren van injecties te 

maximaliseren door technieken zoals vastnemen, houding tijdens injectie, methode van injectie (zoals 

bijvoorbeeld de stand van de naald), etc. zo goed mogelijk uit te voeren. Dieren worden dagelijks opgevolgd. 

Na het uitvoeren van de experimentele procedures (die standaard uitgevoerd worden in ons labo) zijn angst 

of pijn beperkt.

De resultaten omtrent het effect van dopaminemodulatie op angstgeneralisatie zullen inzicht bieden in hoe 

emotionele herinneringen worden opgeslagen in het geheugen, en in omstandigheden die een adaptieve 

versus maladaptieve herinnering in de hand werken. Daarbovenop zullen deze bevindingen een mogelijk 

startpunt zijn voor de behandeling van angststoornissen en andere stoornissen waarin generalisatie een 

belangrijke rol kan spelen, zoals bijvoorbeeld verslaving of depressie.

Ratten

Momenteel schatten we een maximum aantal van 430 ratten nodig te hebben.

De dieren zullen ongemak van kortdurende aard ervaren tijdens het uitvoeren van de procedures 

(angstconditionering en systemische injecties). Op basis van voorgaand onderzoek verwachten we geen 

ongewenste neveneffecten van de toegediende drugs die chronisch leed aan de dieren zouden kunnen 

berokkenen, of interpretatie van onze resultaten zouden bemoeilijken. Aan het eind van het onderzoek zullen 

de dieren geëuthanaseerd worden via toediening van CO2. De ernst van het ongerief van het project wordt 

als matig ingeschat

Het bestuderen van gedrag kan enkel in levende dieren. Aangezien het merendeel van de produkten die in 

deze experimenten gebruikt worden, niet geschikt zijn voor gebruik in mensen, kunnen hiervoor (nog) geen 

menselijke subjecten gebruikt worden. Eén van de doelen van vervolgexperimenten is het vertalen naar een 

geneesmiddel dat wel in mensen gebruikt kan worden, met het oog op klinische toepassing van onze 

bevindingen. Indien succesvol, kunnen deze manipulaties wel uitgevoerd worden in proefpersonen. 

Experimentele procedures worden steeds eerst gepiloteerd met een minimum aantal dieren. Door de 

pilootstudies op te splitsen in verschillende kleinere studies die verschillende deelvragen stapsgewijs trachten 

te beantwoorden, kunnen we beginnen met een kleine sample size van soms maar 4 ratten per studie. Voor 

het experimenteel onderzoek baseren we ons op effectgroottes die in eerdere gelijkaardige studies gevonden 

werden.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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.

neen

neen

neen

De invloed van het geslacht op stress-gerelateerde darmklachten bij stress-gevoelige

ratten

2 jaar

Prikkelbare darm syndroom, stress, colorectale sensitiviteit, intestinale permeabiliteit

ja

neen

neen

neen

neen

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. Tijdens de distenties kan het dier 

kortstondig ongemak ervaren. Na het beëindigen van de proeven worden de dieren 

geëuthanaseerd. De ernst van het ongerief in dit project wordt als ernstig ingeschat

Het beoordelen van het effect van stress op darmgevoeligheid is een methode die niet 

in vitro  kan worden nagegaan en noodzaakt het gebruik van proefdieren. 

Het beoordelen van gevoeligheid heeft de grootste variabiliteit van alle metingen en 

gebaseerd op ons vorig onderzoek hebben we gevonden dat we hiervoor tien dieren per 

groep nodig hebben. 

Wistar Kyoto ratten zijn dieren met een gekende gevoeligheid voor stress in 

tegenstelling tot Sprague-Dawley ratten waardoor beide soorten de perfecte 

vergelijkingsgroepen vormen. 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.

Prikkelbare darm syndroom wordt gekenmerkt door abdominale pijnklachten van 

ongekende oorsprong, waarbij er een duidelijke relatie is met stress en er een overwicht 

is van vrouwelijke patiënten.  We hebben bij vorig onderzoek vastgesteld dat de 

BioBreeding rat een goed diermodel vormt van deze aandoening omdat het ook een 

overgevoeligheid thv de darm vertoont en laaggradige onsteking in het darmweefsel.  

Ook in dit diermodel zijn vrouwelijke dieren gevoeliger voor de effecten van stress. In de 

huidige studie willen we dit vergelijken met een rattensoort die niet gevoelig is voor 

stress en een rattensoort die wel gevoelig is voor stress om enerzijds onze vorige 

resultaten te bevestigen en anderzijds een proefdiermodel te vinden dat minder 

arbeidsintensief is dan de BioBreeding rat. 

Deze experimenten zullen ons beter leren begrijpen hoe stress kan leiden tot 

darmklachten en hoe dit dan beïnvloed wordt door de hormonale status en het 

geslacht. Deze inzichten kunnen dan op termijn leiden tot betere resultaten bij de 

behandeling van prikkelbare darmsyndroom.

Wistar-Kyoto ratten: 40 dieren; Sprague-Dawley ratten: 40 dieren
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Een model van de Ross operatie in schapen om de huidige klinische praktijk te verbeteren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/3/2019 - 28/2/2023

Bij de Ross operatie wordt de klep van de lichaamsslagader vervangen door de lichaams-eigen klep van de 

longslagader. Op deze positie wordt een klep van een orgaandonor geplaatst. Deze ingreep biedt tal van voordelen 

maar heeft een specifiek nadeel, namelijk de uitzetting van de zwakkere en dunnere longslagaderklep. 

In deze proefdierstudie zullen we nagaan wat de ideale chirurgische techniek en het ideale materiaal is om deze 

klep uitwendig te verstevigen. Bovendien zullen we onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat de klep zelf sterker kan 

worden. Dit laatste zullen we doen door microscopische analyse en moleculaire mechanismen te correleren met de 

kracht van het weefsel. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hartchirurgie; Ross operatie; remodellering; uitwendige versteviging; hemodynamiek

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Schapen zijn de ideale diersoort om langetermijnsexperimenten te verrichten wat betreft hartchirurgie en 

cardiologie. Dit gezien hun gelijkaardige anatomie, fysiologie, bloedstolling en hemodynamiek. Hartchirurgie in 

kleine proefdieren is zeer moeilijk en niet even representatief voor de humane situatie. Zoals reeds vermeld: onze 

zeer relevante ervaring maakt dat dit het meest verfijnde model mogelijki s. 	

Sedatie voor de ingreep verhindert angst. Pijnstilling voor tijdens en na de ingreep heeft bij onze proefdieren tot 

gevolg dat ze meestal binnen een tweetal uur na de ingreep rechtstaan. Opvolging van de dieren gebeurt door zeer 

ervaren verzorgers. 

Dit onderzoek zal er op korte termijn voor zorgen dat de vernieuwde methode van uitwendige versteviging bij 

mensen toegepast kan worden. Inzicht in de mechanismen die een rol spelen bij de Ross operatie zijn ook 

belangrijk voor tal van andere hartziekten en - afzijkingen. Op lange termijn hopen we dan ook het inzicht in de 

onderliggende mechanismen van andere hart-en-vaat ziekten te verdiepen om zo de chirurgische technieken te 

verbeteren.

Schapen, stam Swifter

33

Matige graad van ernst: open-borst operatie of thoracotomie onder anesthesie en met voldoende analgesie. 

Postoperatieve onderzoeken onder narcose: lichte graad van ernst. Euthanasie op einde van het project door 

middel van Euthasol 120 mg/kg

De nieuwe chirurgische techniek dient verfijnd te worden alvorens die op mensen kan toegepast worden en 

daarom is een groot proefdiermodel vereist. Op termijn zullen onze data gebruikt worden om computermodellen 

op te stellen die groei en remodellering van bloedvaten simuleren. Dit zal in de toekomst leiden tot een reductie 

aan nodige proefdieren. Collega's binnen onze onderzoeksgroep van de afdeling Biomechanic binnende KULeuven 

zijn toonaangevend op dit gebied.

In onze voorgaande experimenten werd waardevolle ervaring opgedaan met betrekking tot een vereenvoudigde 

Ross operatie, aortaklepvervanging en implantatie van homogreffes bij schapen. We combineren deze unieke 

ervaring met ervaring met de Ross operatie bij mensen. Dit maakt dat we de experimenten met de grootste zorg 

en laagst mogelijke mortaliteit kunnen uitvoeren. Anderzijds zal het er ook voor zorgen dat er zoveel mogelijk 

nuttige informatie uit geextraheerd kan worden. Onze ervaring, infrastructuur en methodologie qua histologische 

en biomecanische analyse is dan ook uniek.
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Zal het project onderworpen worden aan 

eenretrospectieve analyse(ja / nee)? Zo ja, binnen 

welktijdsbestek?

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 doelstellingenvan het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijkevoordelendie kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van dehandelingendie met de dieren gesteld 

worden: welke zijn deverwachte negatieve effectenvoor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachtegraad 

van ernstvan deze effecten en wat is hetlot van de 

dierenna het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Rol van inactivatie van het gen dat codeert voor ribosomaal eiwit RPL5 in het bevorderen van kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van 1 maart 2019 tot 28 februari 2024

Ja, tegen 28/4/2019 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker, ribosoomdefect, testen geneesmiddelen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Wij identificeerden inactivatie van ribosomaal eiwit RPL5 in kankerpatiënten. In kanker cellijnen bestuderen 

wij het moleculair biologisch mechanisme waarop RPL5 defecten bijdragen tot kanker. Verder zijn we 

geïnteresseerd in de gevolgen van deze mutaties voor kankerontwikkeling. Dit kan niet in cellijnen onderzocht 

worden en daarom zullen we een muismodel gebruiken waarin Rpl5 kan geïnactiveerd worden. We verwachten 

dat Rpl5 inactivatie onvoldoende zal zijn voor kankerontwikkeling. Daarom zullen we werken in muizen die 

spontaan tumoren ontwikkelen na een 12-tal maanden door inactivatie van TP53 en zullen we in deze dieren 

kijken of inactivatie van Rpl5 tumorontwikkeling versnelt. Dit onderzoek zal beter inzicht geven in de rol van 

Rpl5 inactivaite in het ontstaan van kanker. Het kankermodel dat we ontwikkelen zal ook nuttig zijn voor 

validatie van beloftevolle geneesmiddelen voor RPL5 defectieve kanker die we in onze studies in cellijnen 

hopen te identificeren. 

Dit project zal ons inzicht geven in de rol die RPL5 inactivatie speelt in het ontstaan van kanker en zal 

resulteren in muismodellen die kunnen gebruikt worden voor validatie van geneesmiddelen die inwerken op 

ribosoomdefecten. 

Muizen

42 muizen

Pijn en ongemak worden zo veel mogelijk tot een minimum beperkt door de dieren dagelijks te inspecteren en 

te euthanaseren bij tekenen van ziekte of lijden.

De dieren worden 4 keer perintoneaal geïnjecteerd en er worden om de 2 maanden  enkele druppels bloed 

afgenomen. Dit gaat gepaard met geringe last voor de dieren. De dieren zullen kanker ontwikkelen. We volgen 

dit nauwlettend op en euthanaseren de dieren zodra ze symptomen vertonen. De dieren kunnen dus 1 tot 

enkele dagen ernstig lijden. De dieren worden geeuthanaseerd bij ontwikkelen van kanker of aan het einde van 

het experiment. Het ongerief van het project wordt als matig ingeschat

Wij maken zeer veel gebruik van in vitro modellen (celculturen) voor vraagstellingen die dit toelaten. In 

celculturen kan echter niet nagegaan worden of RPL5 inactivatie tumorvorming versnelt. Vandaar de 

voorgestelde dierexperimenten. 

Wij beperken het aantal gebruikte dieren tot datgene wat strikt noodzakelijk is om gegronde conclusies te 

kunnen trekken en statistische significantie te bereiken. 

De voorgestelde aanpak met een transgeen muismodel is een benadering  die wereldwijd gebruikt wordt voor 

testen van de capaciteit van genetische defecten om kanker te induceren. Het muismodel vormt ook een ideaal 

preklinisch model voor eventuele validatie van geneesmiddelen in vervolgprojecten. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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.

neen

neen

neen

Proof of concept van een nieuwe vaccintechnologie in pluimvee

5 jaar

vaccin platform, veterinair vaccin

neen

ja

neen

neen

neen

De toediening van het vaccin gebeurt subcutaan en verwacht wordt dat het dier hiervan 

slechts lokaal een ongemak ondervindt. Gezien de vaccins reeds uitgebreid werden 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. De 

ernst van het ongerief van het project wordt als licht ingeschat.

Momenteel zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om de seroconversie en bescherming

tegen infectie bij de kip te evalueren.

Hoewel er momenteel geen concrete data voorhanden zijn in kippen, tonen preliminaire

statistische berekeningen aan dat groepen van 20 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.

Recent werd intern 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.

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.

Voor deze studie zullen 560 kippen worden aangewend.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling en validatie van modellen voor de droge vorm van ouderdomsgerelateerd maculaire 

degeneratie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

Het doel van dit project is het opzetten en valideren van een aantal diermodellen voor de droge vorm van 

ouderdomsgerelateeerde maculaire degeneratie, een vaak voorkomende ziekte met langzaam verlies van 

zicht tot gevolg waarvoor op dit moment nog geen geneesmiddelen beschikbaar zijn. In deze modellen zal 

onderzocht worden of het ziektepatroon voldoende kan nagebootst worden in dieren. Door de dieren bloot 

te stellen aan verhoogde lichtintensiteit, een gekende stress-factor voor de retina, zou door vorming van 

oxidatieve stress de fotoreceptoren en retinale endotheliale cellen  beschadigen kunnen worden  - 

veranderingen die consistent zijn met de pathologie van de ziekte bij de mens.

Ja, tegen 01/05/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) dry Age-related Macular Degeneration (AMD), licht, electoretinogram (ERG), OCT, modelontwikkeling

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muis en de rat zijn de meest gebruikte dieren voor de studie om efficiëntie van compounds na te kijken. 

Deze  modellen van de droge vorm van ouderdomsgerelateerde maculaire degeneratie maken het mogelijk 

op een directe en kortstondige wijze het geneesmiddel met de vereiste in vivo activiteit te selecteren voor 

verder ontwikkeling. Deze knaagdierstudies 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.

Dieren worden dagelijks opgevolgd door geoefend personeel en beoordeeld op een reeks van humane 

eindpunten. Specifiek zal er belang gehecht worden aan het gedrag van de dieren (mobiliteit, verzorging) en 

hun mogelijkheid om  water en voedsel te vinden. Eventuele ontstekingsreacties verbonden aan injecties in 

het oog zullen ook nauwgelet opgevolgd worden.

Indien goede diermodellen beschikbaar zijn voor een ziektepatroon bij de mens, kan dit ingezet worden in 

het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Deze preklinische experimenten zijn 

noodzakelijk in het ontwikkelingsproces alvorens het kandidaat-geneesmiddel bij patienten getest kan 

worden.

muis en rat

muis: 752 dieren

rat: 672 dieren

Als negatieve effecten in een goed model verwachten we een beschadiging van de retina, waardoor het zicht 

achteruit zal gaan met 40-60%. Dit wordt ingeschaald als matige ernst - mede door het feit dat knaagdieren 

grotendeels gebruik maken van andere zintuigen dan zicht om zich te orienteren in hun huisvesting. 

Invasieve handelingen worden uitgevoerd onder volledige anesthesie en plaatselijke verdoving van het oog. 

Het gebruik van therapeutische interventie zou de achteruitgang van het zicht moeten beperken. Op het 

einde van het experiment, of bij overschrijden van humane eindpunten, zal euthanasie uitgevoerd worden 

door cervicale dislocatie of overdosis dolethal.

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. Doorlopend wordt 

contact gehouden met andere onderzoeksinstellingen om resultaten en protocols op hoog niveau uit te 

wisselen om zo onnodige duplicatie te vermijden.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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 het optreden van sarcoïdose-achtige aandoeningen bij de muizen kunnen we vermagering, dyspnee en 

vermoeidheid verwachten. Geen pijn te verwachten. Bloednames < 10% circulerend volume. Beeldvorming 

en blootstelling aan agentie gebeurt met geschikte sedatie. Verwachte graad van ernst is matig. Na 21 

dagen euthanasie van de dieren.

Diermodellen zijn waardevolle onderzoeksinstrumenten die inzicht verschaffen in de complexe wereld van 

menselijke aandoeningen. Bij andere chronische longaandoeningen hebben geschikte muismodellen reeds 

aangetoond nuttig te zijn bij etiologisch onderzoek. Bij sarcoïdose ontbreekt er een algemeen aanvaard 

diermodel, hetgeen translationeel onderzoek tot nu toe heeft geremd. Aangezien er bij sarcoïdose een 

complex samenspel is van aangeboren en adaptieve immuniteit is het gebruik van een diermodel absoluut 

noodzakelijk. 

We trachten zoveel mogelijk niet-invasieve follow-up te gebruik van blootgestelde dieren met µCT. Op d1,d7 

en d14 doen we µCT waardoor euthanasie nog niet nodig is (enkel nodig op d21), waardoor we het aantal 

nodige dieren sterk kunnen verminderen.

C57BL/6 en BALB/c muizen zijn de prototypische Th1- en Th2-type muizen. Het gebruik van deze 2 muizen 

zal ons toelaten om de rol van Th1 en Th2-responsen te bestuderen. Het gebruik van SCIDD muizen (zonder 

T en B cellen) en dubbele knock-out RAG 2-/- gamma c- muizen (zonder T,B en NK cellen) zal ons toelaten 

om de rol van verschillende lymfocyten in sarcoïdose uit te klaren. Maatregelen om ongemak te 

minimaliseren: lichte sedatie tijdens inbrengen van partikels en tijdens uitvoering van µCT (isofluraan) en 

dieren worden op het einde van het experiment gedood worden met overdosis slaapmiddel

Sarcoïdose is een systeemaandoening met onbekende etiologie gekenmerkt door de ontwikkeling van 

granulomen, voornamelijk in de longen en de lymfeklieren. Het is een matig frequente aandoening met een 

jaarlijkse incidentie van 1 tot 35 per 100 000 volwassenen.  Hoewel de etiologie niet gekend is, zijn er 

sterke aanwijzingen dat omgevingsblootstellingen, voornamelijk op de werkvloer, betrokken kunnen zijn 

bij het veroorzaken of triggeren van de ziekte. Wij, en anderen, hebben eerder aangetoond dat de ex vivo 

lymfocytenproliferatietest (LPT), die beschouwd wordt als de gouden standaard voor de diagnose van 

chronische berylliose, gebruikt kan worden om sensitisatie aan te tonen aan andere metalen.In dit project 

hebben we als doel: 1) het optimaliseren van de lymfocytenproliferatietest voor gebruik met nanosilica en 

relevante metalen en metaaloxides, 2) het verifiëren van de bijdrage van de geoptimaliseerde LPT aan de 

etiologische diagnose van sarcoïdose, 3) het verifiëren van het gebruik van de LPT als een vroeger 

biomarker van het effect van silica en andere metalen bij werknemers die worden blootgesteld aan deze 

agentia, 4) het ontwikkelen van een muismodel voor sarcoïdose

Er zijn sterke aanwijzingen dat beroeps- en milieugebonden blootstellingen zoals (nano)silica en bepaalde 

metalen betrokken zijn bij het veroorzaken of triggeren van sarcoïdose bij bepaalde patiënten. Onze 

hypothese is dat een deel van de patiënten die de diagnose ‘idiopathische’ sarcoïdose krijgen, eigenlijk een 

beroeps- of milieugebonden aandoening hebben. Beroeps- en milieugebonden aandoeningen zijn 

potentieel te voorkomen. Het erkennen van een beroeps- of milieugebonden etiologie heeft belangrijke 

implicaties voor patiënten en voor de maatschappij. Wanneer deze etiologie niet wordt erkend, betekent 

dit een verloren kans op preventie en op een betekenisvolle klinische interventie. In dit project zullen we 

trachten de lymfocytenproliferatietest (LPT) te optimaliseren en valideren met nanosilica en verschillende 

metalen (en metaaloxiden). De LPT is een objectieve labo-test die gebruik maakt van lymfocyten uit 

perifeer bloed of broncho-alveolair lavagevocht voor het aantonen van een sensitisatie tegen bepaalde 

agentia. Onze intentie is om aan te tonen dat de LPT een nuttig instrument kan vormen voor de 

etiologische diagnose van sarcoïdosepatiënten. De beschikbaarheid van een gevalideerde LPT laat een 

evidence-based aanpak toe bij de behandeling van deze patiënten met betrekking tot hun werksituatie en 

kan leiden tot verbeterde secundaire preventie. 

In totaal 190 muizen:C57bl/6 en Balb/c muizen voor de ontwikkeling van een muismodel voor sarcoïdose. 

Ook SCID en RAG 2-/- muizen zullen worden gebruikt voor het uitklaren van de rol van verschillende 

lymfocyten in de pathogenese van sarcoïdose.

neen

neen

neen

Beroeps- en omgevingsgerelateerde oorzaken van sarcoïdose: verduidelijking van de epidemiologie, 

verbetering in vitro detectie en ontwikkeling van een diermodel

1-1-2019 - 31-12-2023

sarcoidose, nanosilica, beroeps- en milieublootstelling, lymfocytenproliferatietest

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 

50 karakters)

 Doelstelling van het project Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Beschrijf de doelstellingen van het 

project (bijv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of  wetenschappelijke of 

klinische noden  die aangekaart 

worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project 

(hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden en wat is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is 

om dieren te gebruiken en waarom er 

geen alternatieve  dierloze methode 

kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 

karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat 

enkel  het minimum aantal dieren 

wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen.

Verklaar de algemene maatregelen die 

zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van 

de dieren tot een minimum te 

beperken.

Predictie en preventie van plotse cardiale dood bij voorgeschiedenis van hartinfarct. 

4 jaar (01/02/2019 – 31/01/2023)

Ventriculaire aritmieën na een myocardinfarct

Fundamenteel onderzoek

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

Dieren worden gehuisvest in standaard verrijkte kooien die zijn geoptimaliseerd voor ruimte, temperatuur en licht. Alle 

invasieve procedures zowel als beeldvorming worden uitgevoerd onder volledige narcose. Post-operatief wordt 

antibioticaprofylaxe voorzien evenals adequate analgesie. Er is een dagelijkse opvolging van de dieren. Bij tekenen van 

ongemak of ziekte, voorzien we overleg met de dierenarts om de correcte maatregelen te kunnen nemen. 

Plotse hartsdood (SCD) o.b.v. abnormale elektrische activiteit van het hart is een belangrijke complicatie bij patiënten met 

een voorgeschiedenis van een hartinfarct. Algemeen kan men stellen dat een ventriculaire ritmestoornis het resultaat is van 

de interactie tussen triggers en substraat. Het onevenwicht in zuurstofaanbod tov zuurstofvraag tijdens een hartaanval leidt 

tot verlies van cardiomyocyten en heeft de vorming van littekenweefsel tot gevolg. Dit litteken vormt een onderliggend 

substraat voor ritmestoornissen. Verder weten we ook uit epidemiologische studies dat er een diurn en seizoensgebonden 

variatie in incidentie van SCD bestaat, evenals een duidelijke correlatie tussen ventriculaire ritmestoornissen en inspanning of 

stress. Acute hypertensie (d.i. een toegenomen afterload) is geassocieerd met toename van ventriculaire extrasystoles (VES). 

Voorgaand werk van onze groep bracht reeds verhelderingen betreffende het mechanisme van afterload-geïnduceerde VES. 

We stellen ons tot doel om de rol van het sympathisch zenuwstelsel en de mechano-elektrische koppeling (MEC) in de 

pathofysiologie van SCD verder te ontrafelen. We zullen de vatbaarheid voor afterload-geïnduceerde VES in het normaal hart 

vergelijken met deze bij het geïnfarcteerde hart. Ook zullen we kijken naar de mogelijke protectieve rol van ROS scavengers. 

Dit in een varkensmodel gezien de gelijkenissen met het cardiovasculair stelsel van de mens. Tijdens onze procedures 

voorzien wij ECG-monitoring dewelke zal worden geanalyseerd teneinde niet-invasieve parameters te identificeren dewelke 

een ventriculaire aritmie kunnen voorspellen. 

Informatie uit deze experimenten zal leiden tot toegenomen inzicht in de pathofysiologie van plotse hartsdood en meer in 

het bijzonder de rol van de orthosympathische tonus en mechano-elektrische koppeling. Daarenboven zullen we 

experimenten uitvoeren met het gebruik van ROS scavengers, zodoende leggen we de basis voor een potentieel 

medicamenteuze therapie. Analyse van de ECG signalen zal ons helpen predictieve veranderingen te identificeren. De 

relevantie van deze dynamische veranderingen zal worden gecontroleerd op onze klinische database. 

We voorzien het gebruik van 68 varkens over 4 jaar. 

Bij een fractie van de dieren zal onder volledige anesthesie een hartinfarct worden geïnduceerd. Hierbij houden we rekening 

met een risico op plotse dood van 20 tot 25% en mild tot matig discomfort. Er is een beperkt risico op het ontwikkelen van 

hartfalen. Het risico op post-operatieve wondinfecties wordt verkleind door profylactische antibioticatoediening. 

Daarenboven worden alle dieren strikt opgevolgd. Uiteindelijk zullen alle dieren worden opgeofferd onder algemene 

anesthesie. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Er is tot op heden geen valabel alternatief om de invloed van meerdere fysiologische systemen (autonoom zenuwstelsel, 

vasculaire integriteit e.d.) op het hart als orgaan te onderzoeken. 

Er is binnen ons labo uitgebreide ervaring met dergelijke experimenten. Statistische sample size berekeningen werden 

voorzien teneinde het aantal proefdieren tot een minimum te beperken.

We gebruiken een varkensmodel gezien de gelijkenissen met het cardiovasculair systeem van de mens. Dit faciliteert 

translatie van de resultaten naar de mens. 

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

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

proeven
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Wij hebben in voorgaand onderzoek aangetoond dat de vet-regulerende cel populatie van nature amper in onze 

dystrofische muizen voorkomt. Daardoor krijgen we een minimale invloed van de van nature aanwezige 

celpopulatie en een maximale read-out.

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.

Dit is een fundamenteel onderzoek. Uit dit project gaan we beter kunnen verstaan hoe vet opstaling in de spier 

zich afspeelt. Wij willen eerst en vooral bekijken of dit proces zich in een dier kan afspelen. Dit project kan een 

resem aan nieuw onderzoek openen zoals het toepassen van deze cellen voor therapie om de vetopstapeling 

tegen te houden bijvoorbeeld. Alsook voor spierziekten zoals Duchenne musculaire dystrofie waar men 

uiteindelijk een probleem krijgt met spierregeneratie en in een rolstoel moet zitten.

Wij zullen muizen gebruiken die aan een vorm van spierdystrofie lijden. De specifieke ziekte is limb-girdle 

musculaire dystrofie.

12

Een spierletsel moet geinduceerd worden. Dit doen we door een injectie van Glycerol in de tibialis anterior spier. 

Dit geeft een acute onsteking in de spieren die een lichte pijn geeft voor de muizen. De muizen worden na 14 

dagen geeuthanaseerd d.m.v. een overdosis aan CO2. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

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 omdat er een tekort is aan het aantal cel types 

die men integreren kan.

Wij hebben een power analyse gedaan en voorzien een aantal van 6 muizen per groep om een statistisch 

significant verschil waar te nemen.

Vet opstapeling in de spier is een groot probleem bij dystrofie patiënten en zelfs ook bij geriatrische patienten. 

Het is een van de voornaamste redenen waarom dystrofie patiënten het vermogen om te wandelen verliezen en 

levenslang in een rolstoel moeten zitten. Door een nieuwe techniek toe te passen waar we naar het RNA profiel 

per cel gekeken hebben in de skeletspier, hebben we een populatie van cellen gevonden die vetopstapeling 

tegenhouden.. Wij willen graag weten of dit ook in een dierlijke omgeving kan gebeuren en daarom willen we 

deze cellen in de spieren van muizen injecteren samen met vet stamcellen en kijken of de vetopstapeling lager is.

Ja, tegen 01/04/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Skeletspier, stamcellen, vet differentiatie, musculaire dystrofie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het in vivo effect van adipo-regulerende cellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/02/2018 - 01/02/2020



66
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Behandeling van resistente melanoma's (dabrafenib plus trametinib in MEL006 cellen met 

KO van CD36 vs dabrafenib plus tramatenib in MEL006 cellen met WT van CD36

7 maanden (15/01/2019 - 15/08/2019)

Melanoma, Braf-inhibitor, MEK inhibitor, CD36, resistentie

ja

neen

neen

neen

neen

De muizen zullen als gevolg van de injectie van cellen een tumor ontwikkelen, deze zal 

nauwgezet opgevolgd worden en bij een grootte van 1000mm3 zal de behandeling (door 

middel van orale gavage) starten en verwachten we een daling in tumorgrootte. De graad 

van ernst van dit experiment is matig. 

Dit is noodzakelijk aangezien er aanzienlijke verschillen zijn in genregulatie en expressie bij 

in vitro en in vivo experimenten, inclusief tijdens de behandeling met BRAF- en MEK-

inhibitoren. Daarnaast kunnen tumorgroei, farmacokinetiek van doelgerichte therapie en 

tumorprogressie niet in vitro worden onderzocht.

Met Dabrafenib plus trametinib is de tijd tot resistentie ongeveer 70 dagen (met 

standaarddeviatie van 25 dagen) wat we weten uit project P142/2017. Een betekenisvol 

verschil in tijd tot resistentie is ongeveer 30 dagen. Dit komt overeen met 11 muizen per 

behandeling per groep en sinds het slaagpercentage van injectie van MEL006 cellen 

ongeveer 65% is, zijn er in totaal 36 muizen nodig. 

Er is gekozen voor muizen omwillen van de overeenkomst in genexpressie en regulatie die 

noodzakelijk is om dit onderzoek uit te voeren. De muizen zullen onder volledig verdoving 

zijn wanneer de injectie met cellen zal gebeuren en de tumorgroei zal opgevolgd worden en 

als de tumors 1000mm3 bereiken zal de behandeling worden gestart. 

In Braf-gemuteerde melanoma bestaat de behandeling standaard uit een combinatie van 

BRAF- en MEK-inhibitoren. In een voorgaand project (P098/2015) hebben we onderzocht hoe 

cellen resistentie ontwikkelen voor deze standaard behandeling en is er een subpopulatie 

van drug-tolerante cellen (SMC - pseudo Starved Melanoma Cells) geidentificeerd als 

mogelijke overgangstoestand.  Wij willen nu onderzoeken of het blokkeren van CD36 (een 

belangrijke merker van SMC cellen) in vivo er voor kan zorgen dat deze resistentie kan 

worden uitgesteld of zelfs kan worden tegengegaan. 

Dit project zou mogelijk kunnen zorgen voor een nieuwe standaard methode voor het 

behandelen van patienten met BRAF-gemuteerde melanoma en zo leiden tot een vertraging 

of zelfs een volledig verdwijnen van resistentie, waardoor de patienten een betere prognose 

zouden kunnen hebben in de toekomst.

Muis - 36 muizen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 zullen als gevolg van de injectie van cellen een tumor ontwikkelen, deze zal nauwgezet opgevolgd

worden en bij een grootte van 1000mm3 zal de behandeling (door middel van orale gavage of intraperitonale

injectie) starten en verwachten we een daling in tumorgrootte. De graad van ernst van dit experiment is matig. 

Dit is noodzakelijk aangezien er aanzienlijke verschillen zijn in genregulatie en expressie bij in vitro en in vivo 

experimenten, inclusief tijdens de behandeling met BRAF en MEK inhibitoren. Daarnaast kunnen tumorgroei, 

farmacokinetiek van doelgerichte therapie en tumorprogressie niet in vitro worden onderzocht.

In een eerste deel hebben we 4 muizen nodig om het PDX model te reactiveren. In het tweede deel, het eigenlijk 

experiment, worden 54 muizen gebruikt, berekend als volgt: Met Dabrafenib plus trametinib is de tijd tot 

resistentie ongeveer 70 dagen (met standaarddeviatie van 25 dagen) wat we weten uit project P142/2017. Een 

betekenisvol verschil in tijd tot resistentie is ongeveer 30 dagen. Dit komt overeen met 11 muizen per 

behandeling (3 behandelingen) en sinds het slaagpercentage van injectie van MEL006 cellen ongeveer 65% is, zijn 

er voor dit deel in totaal 54 muizen nodig. In totaal worden 58 muizen gebruikt.

Er is gekozen voor muizen omwillen van de overeenkomst in genexpressie en regulatie die noodzakelijk is om 

dit onderzoek uit te voeren. De muizen zullen onder volledig verdoving zijn wanneer de injectie met cellen zal 

gebeuren en de tumorgroei zal opgevolgd worden en als de tumors 1000mm3 bereiken zal de behandeling 

worden gestart. 

In Braf-gemuteerde melanoma bestaat de behandeling standaard uit een combinatie van BRAF en MEK 

inhibitoren. In een voorgaan project (P098/2015) hebben we onderzocht hoe cellen resistentie ontwikkelen voor 

deze standaard behandeling en is er een subpopulatie van drug-tolerante cellen (SMC - pseudo Starved 

Melanoma Cells) geidentificeerd als mogelijke overgangstoestand.  Wij willen nu onderzoeken of het blokkeren 

van CD36 (een belangrijke merker van SMC cellen) in vivo er voor kan zorgen dat deze resistentie kan worden 

uitgesteld of zelfs kan worden tegengegaan. 

Dit project zou mogelijk kunnen zorgen voor een nieuwe standaard methode voor het behandelen van 

patienten met BRAF-gemuteerde melanoma en zo leiden tot een vertraging of zelfs een volledig verdwijnen van 

resistentie, waardoor de patienten een betere prognose zouden kunnen hebben in de toekomst.

Muis - 58 muizen

neen

neen

neen

dabrafenib plus trametinib vs dabrafenib plus trametinib plus SSO vs dabrafenib plus trametinib plus anti-CD36 

antibody

8 maanden (15/01/2019 - 15/09/2019)

Melanoma, Braf-inhibitor, MEK inhibitor, CD36

ja

neen

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Nagaan hoe suiker ervoor zorgt dat C. albicans  een mens kan infecteren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2018 - 31/12/2021

Het project onderzoekt welke suikerkinases een belangrijke rol hebben in de virulentie van C. albicans . 

Verschillende deletiestammen zijn gemaakt en deze worden getest tijdens een in vivo muis model voor 

systemische infecties. 

Ja, tegen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) C. albicans - Hexokinases - systemische infectie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Via dit project krijgen we nieuwe inzichten over het suiker metablisme van C. albicans  en hoe dit gekoppeld is met 

de virulentie van deze pathogeen. Als we weten welke suikerkinases hier het belangrijkste zijn, hebben we nieuwe 

drugs targets en kan er gezocht worden naar nieuwe antifungale middelen. 

Muis (Balb/C)

204

De graad van lijden is ernstig. Wanneer de C. albicans na intraveneuze injectie verspreid zijn over het lichaam van 

de muis is het mogelijk dat het dier moeite heeft om zijn eten en drinken te bereiken. Dit kan leiden tot 

gewichtsverlies. Daarom zullen we het gewicht van het dier monitoren. Wanneer we zien dat er een 

gewichtsverlies is van meer dan 2 g zullen we het dier euthanaseren.                                                                    

Om de interacties tussen de gastheer en de pathogenen te bestuderen zijn in vitro systemen niet voldoende. Het 

beste model om dit te bestuderen is het muismodel. Hierbij wordt ook het immuunsysteem in rekening gebracht. 

Daarom is het noodzakelijk om een systemische infectie te testen in een muis model. Op deze manier kunnen we 

onze stammen verder karakteriseren. 

Om te onderzoeken hoeveel dieren we nodig hebben, hebben we gebruik gemaakt van een statistische analyse

(one-way ANOVA test). Deze test bepaald het aantal dieren die minimaal nodig zijn om het gewenste effect te

observeren. We gebruiken niet meer dieren dan dat we gevonden hebben via deze analyse.

We gebruiken muizen omdat deze het gemakkelijkst zijn om mee te werken en ook het goedkoopst. Bovendien is 

dit model al meerdere malen gebruikt in het labo en is hier altijd een duidelijk resultaat uitgekomen. Er worden 

verschillende maatregelen getroffen om het discomfort van de dieren zo minimaal mogelijk te houden. Er wordt 

voldoende water en eten aangeboden. Er worden ook watjes, papieren rolletjes en stokjes van hout in de kooien 

gelegd. Bovendien zitten de de dieren altijd met 4 samen in een kooi. Hun dag/nacht ritme, temperatuur en 

vochtigheid worden ook dagelijks opgevolgd. Wanneer de C. albicans na intraveneuze injectie verspreid zijn over 

het lichaam van de muis is het mogelijk dat het dier moeite heeft om zijn eten en drinken te bereiken. Dit kan 

leiden tot gewichtsverlies. Daarom zullen we het gewicht van het dier monitoren. Wanneer we zien dat er een 

gewichtsverlies is van meer dan 2 g zullen we het dier euthanaseren.   
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 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 beperkt en de muizen krijgen 

op een niet invasie manier 2 maal per week medicijnen toegedient. 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. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Vanwege de complexiteit van weefsels en organen kunnen concepten als biologische beschikbaarheid niet 

getest worden met in vitro proeven.

We gebruiken het kleinste aantal muizen dat noodzakelijk is om statistisch significante resultaten te bekomen.

Nude muis is een van de beste modellen voor het evalueren van menselijke 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 kan het experiment vroegtijdig beëindigd worden.

Ondanks belangrijke vorderingen in de kankerzorg, sterft nog bijna de helft van de kankerpatiënten. Dit komt 

grotendeels doordat vergevorderde tumoren ontsnappen aan therapie. Basisonderzoek in ons laboratorium 

heeft aangetoond dat modulatie van vetzuren kankercellen exquisiet gevoelig maakt voor inductie van 

celdood via ferroptose. Dit werd uitgetest op kankercellijnen in vivo. Om dit nieuwe behandelingsconcept tot 

bij patiënten te brengen is het essentieel om dit eerst uit te testen in een meer relevant diermodel, namelijk 

tumor-dragende muizen. 

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.

80 nude of naakte muizen

neen

neen

neen

Sensitisering van kankercellen voor ferroptose door inhibitie van de lipogenese 

12 maanden

celldoodinductie, huidkanker, muismodel, lipogenese

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 ernst van de handelingen op het welzijn van de embryo's wordt minimaal geacht aangezien de metingen 

niet-invasief (met uitzondering van de bloedname van 150 embryo's) uitgevoerd worden . De dieren worden 

ook niet uitgebroed aangezien ze vroegijdig geëuthanaseerd worden en het geslacht reeds finaal bepaald 

wordt voor de uitkipping plaatsvindt. De  ernst van het project wordt als 'geen ongerief' ingeschaald

Aangezien er onderzoek wordt uitgevoerd op het ontdekken en kenmerken van biomerkers bij embryos in 

broedeieren, is het niet mogelijk dit door een alternatieve methode te vervangen. Wel wordt de meetopstelling 

geoptimaliseerd om in ideale omstandigheden de broedeieren te meten. Hiervoor zullen in een eerste fase niet-

bevruchte eieren gebruikt worden.

Het aantal geschatte broedeieren omvat een minimale omvang vereist om betekenisvolle conclusies te kunnen 

trekken uit de te behalen resultaten. Deze resultaten zijn van belang om een inschatting te kunnen maken van 

de vertaling van de onderzoeksresultaten naar een toepassing in de praktijk.

Voor dit onderzoek worden broedeieren gebruikt van Isa Brown legkippen omdat we reeds met deze diersoor  

vorig onderzoek met een andere technologie uitgevoerd hebben waartegen de performantie van dit nieuwe 

onderzoek kan worden afgetoetst. Het ongemak van de dieren wordt verminderd door de dieren niet te laten 

uitkomen om de finale sexing uit te voeren, maar dit reeds te gaan doen op dag 17 van incubatie op 

geëuthanaseerde foetussen.

Het doel van het project is om biomerkers te ontdekken en te kenmerken bij embryo's in broedeieren van 

pluimvee tijdens de incubatie. Hiervoor worden nieuwe technieken toegepast die het mogelijk maken om een 

snelle en niet-invasieve screening uit te voeren. Hiernaast wordt ook bloed analyse uitgevoerd welke in 

verband wordt gebracht met deze biomerkers.

De ontwikkeling van een methode om het geslacht te bepalen in het ei, laat toe om eieren met mannetjes uit 

het broedproces te halen en enkel de eieren met vrouwtjes uit te broeden. Op die manier wordt het 

uitbroeden en bijgevolg het doden van mannelijke eendagskuikens overbodig. Het aantal eendagskuikens dat 

gedood wordt in de Europese Unie is 400 miljoen kuikens per jaar. Omdat het uitkippen van de haantjes 

vermeden wordt, is er een significante verbetering op vlak van energie-efficiëntie en dierenwelzijn.

 2272 broedeieren van Isa Brown legkippen

neen

neen

neen

Innovatieve technieken voor snelle geslachtsbepaling in pluimvee

Vier jaar

Identificatie; geslachtsbepaling in het ei; incubatie

ja

neen

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie en verbetering van endovasculaire beeldvorming en mapping technologie voor de diagnose van 

hartritmestoornissen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/3/2019 tot en met 28/2/2024

Het AcQMap systeem is ontwikkeld voor minimaal invasieve visualisatie van structuren in het hart en 3D 

mapping van elektrische signalen. 3D mapping heeft tot doel de elektrische eigenschappen van de cellen in 

kaart te brengen bij de diagnose en ablatie van hartritmestoornissen.  Het AcQMap systeen gebruikt hiervoor 

een combinatie van verschillende beeldverwerking technologien in 1 platform, wat uniek is in dit 

onderzoeksdomein. De studie heeft voornamelijk als doel om de performantie van het ontwikkelde systeem te 

evalueren en bij te sturen in een iteratief proces. Data van de acute, terminale dierproeven worden gebruikt ter 

optimalisatie van het ontwikkelde systeem.

Alle verzamelde data worden gebruikt voor de continue evaluatie en verbetering van de software en de 

katheters. Een formele retrospectieve analyse hoeft niet te gebeuren omdat dit een 'terminaal' project is

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartritmestoornissen, ablaties, endovasculair, 3D-mapping, diagnostiek, elektrofysiologie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het varken heeft een cardiovasculair stelsel dat veel gelijkenissen vertoont met het humane. Bovendien is de 

grootte van het hart zeer geschikt voor onze toepassing. Ons systeem is ontwikkeld voor gebruik bij de 

diagnostiek van humane hartritmestoornissen, daardoor is het gebruik van varkens noodzakelijk in de 

ontwikkeling van deze technologie, als ook voor het testen van de veiligheid .

Alle handelingen tijdens de procedure (terminaal experiment) worden pas uitgevoerd nadat het varken onder 

algemene narcose werd gebracht. 

De evaluatie en optimalisatie van het AcQMap systeem en zijn accessoires dienen te gebeuren ten einde deze 

technologie te kunnen aanwenden ter behandeling voor patienten met persisterend atriumfibrilleren. Het 

ziektebeeld van deze patienten en de therapie hiermee gepaard gaande zijn tot op heden nog niet voldoende 

gekend. Een uniek systeem zoals het AcQMap systeem kan hieraan significant bijdragen.

Varkens

60

De graad van ernst voor deze dieren is licht. Bij de start van deze procedures worden de dieren onder algemene 

narcose gebracht. Op het einde van de procedure worden bij deze dieren op humane wijze euthanasie 

toegediend.De ernst van 

Het AcQMap systeem en accessoires onder ontwikkeling dienen grondig getest worden, wat enkel kan 

verwezenlijkt worden in een in vivo setup in een levend diermodel met kloppend hart. Extensief in vitro werk 

werd reeds utgevoerd om een in vivo situatie te simuleren. Maar, enkel testen in een in vivo test opstelling 

kunnen als compleet beschouwd worden om te besluiten of de technologie acceptabel is voor humaan klinisch 

gebruik.

Tot op heden is geen enkel andere technologie bestaande die de mogelijkheid biedt om beeldvorming van het 

hart te combineren met real time, beat-to-beat, hoge resolutie electrische activatie 3D mapping. Daarom zijn de 

voorgestelde experimenten zeker geen duplicatie van voorafgaande activiteiten. De studie werd zo opgesteld 

dat er per acute procedure, nodig voor het verzamelen van data, een minimaal aantal proefdieren zal gebruikt 

worden. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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 wordt algemeen beschouwd dat zebravis embryo's in de vroege ontwikkelingsfasen geen pijn, lijden of 

angst ervaren. De experimenten zullen stopgezet worden en dieren zullen zo snel mogelijk geëuthaniseerd 

worden (1% bleek oplossing) zodra de data verzameld zijn. Duidelijke tekenen van ongemak zullen leiden 

tot het prematuur staken van het experiment en euthanasie van de dieren in kwestie om onnodig lijden te 

vermijden.De ernst van het project wordt als licht ingeschat. 

Vooraleer nieuwe geneesmiddelen getest worden in de mens moeten deze gevalidereerd worden m.b.v. 

diermodellen. Diermodellen zijn hiervoor essentieel aangezien de complexiteit van het menselijk brein 

onmogelijk is om in vitro te na te bootsen. Het gebruik van zebravis embryo's krijgt in het biomedisch 

onderzoek steeds meer aandacht aangezien deze beschouwd worden als 'in vivo vervangingsmethode' voor 

hogere diersoorten zoals ratten en muizen.

Het minimum benodigd aantal zebravis embryo's voor de experimenten zal bepaald worden met 

gespecialiseerde statistische software. Daarenboven maakt het gebruik van zebravis embryo's het mogelijk 

om aan high troughput screening te doen (snelle en efficiënte screening van een groot aantal molecules), 

zodat enkel de meest belovende moleculen getest moeten worden in muizen. Dit leidt tot een reductie van 

het aantal muizen nodig voor de validatie van nieuwe geneesmiddelen

De zebravis is een eenvoudig gewerveld organisme met fysiologische en anatomische kenmerken gelijkend

op hogere organismen zoals de mens en hun volledig genoom is gekend. Verder broeden zebravissen snel

en zijn hun larven transparant. Gebruik van zebravissen leidt niet enkel tot een reductie van het aantal

muizen daarenboven reduceert men het screenen met muizen dat duurder is en meer tijd in beslag neemt.

Het is algemeen aangenomen dat zebravis embryo's in de vroege ontwikkelingsfazen geen pijn, lijden of

angst ondervinden. Van zodra de experimenten afgelopen zijn en de data verzameld zijn, zullen de dieren

zo snel mogelijk geëuthaniseerd worden. Als er toch duidelijke tekenen zijn van ongemak (bv. abnormaal

zwemgedrag, spinale misvormingen, oedeem,...) zullen de experimenten prematuur beëindigd worden en de

dieren geëuthanaseerd worden om onnodig lijden te vermijden. 

Het geneesmiddelontdekkings- en ontwikkelingsproces is een lang, duur en riskant proces. Minder dan 1% 

van kanidaat geneesmiddelen komen uiteindelijk op de markt, bij geneesmiddelen voor aandoeningen van 

het centraal zenuwstelsel ligt het percentage zelfs nog lager. Een belangrijke reden hiervoor is de target-

based screening benadering die de huidige farmaceutische geneesmiddelontdekking domineert, leidt tot 

een lage opbrengst aan geneesmiddelen met een nieuw werkingsmechanisme. Bovendien falen ook een 

groot aantal geneesmiddelen tijdens het latere stadium van de klinische ontwikkeling door 

toxiciteitsproblemen. Met dit project stellen wij het gebruik van zebravissen voor als een robuust platform 

voor de ontdekking van in vivo neuroactieve geneesmiddelen en beoordeling van veiligheid/toxiciteit om 

zo een allesomvattende oplossing te bieden voor de vele problemen waarmee de farmaceutische bedrijven 

momenteel zitten.

Herhaaldelijk epileptische aanvallen hebben een sterke impact op de levenskwaliteit van patiënten en hun 

naaste omgeving. De aanvallen verhogen niet alleen het risico op vervroegd overlijden, maar gaan ook 

gepaard met comorbiditeiten, angst en depressie. De ontwikkeling van nieuwe anti-epileptische 

geneesmiddelen die effectief zijn tegen farmacoresistente aanvallen en/of die minder neveneffecten hebben 

dan huidige geneesmiddelen, kunnen de levenskwaliteit van de patiënten aanzienlijk verhogen

Zebravissen (Danio rerio): ongeveer 88000 embryo's (meeste in vroege stadia vóór ze als proefdier 

beschouwd worden)

neen

neen

neen

Zebravis platform voor de ontdekking van neuroactieve geneesmiddelen en veiligheidsbeoordeling

01/02/2019-01/02/2021

Zebravis, epilepsie, anti-epileptische geneesmiddelen, toxiciteit

neen

ja

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project In vivo imaging van pasgeboren biggen na hypoxia-ischemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) maart 2019-februari 2020

De geplande experimenten zijn gekoppeld aan een onderzoek uitgevoerd door een farmaceutisch bedrijf 

in samenwerking met een Waalse universiteit en onderzoeksinstelling.. .Het farmaceutisch bedrijf heeft 

een stof ontwikkeld die de uitkomst na hypoxie-ischemie bij pasgeborenen mogelijk verbetert. Deze 

verbinding is getest in in vitro en in vivo knaagdierexperimenten. Voor dit middel klinisch gebruikt kan 

worden, zal het worden getest in varkens na hypoxie-ischemie. Aan onze universiteit zullen in vivo 

beeldvormingsexperimenten worden uitgevoerd om de nieuwe verbinding te vergelijken met een 

placeboverbinding.

Neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hypoxie-ischemia, MRI, biggen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Alle procedures zullen onder algemene anesthesie worden uitgevoerd, zodat dieren niet zullen lijden 

tijdens de in vivo beeldvormingsprocedures die bij ons worden uitgevoerd.

Het farmaceutisch bedrijf heeft een nieuwe behandelmethode ontwikkeld voor hypoxie-ischemie bij 

pasgeborenen. Als het succes van hun aanpak kan worden aangetoond in deze studie, zal dit een grote 

stap voorwaarts zijn om deze behandeling naar patiënten te vertalen. Dit zou een hoger 

overlevingspercentage en minder mid- en lange-termijncomplicaties betekenen voor pasgeborenen die 

lijden aan hypoxie-ischemie na de geboorte.

biggen (Noroc (LY x LD) (leeftijd 1-3 dagen)

26

Hypoxie-ischemie is een complexe ingreep. De dieren worden verdoofd voordat ze naaronze universiteit 

worden getransporteerd. De in vivo beeldvorming zal worden uitgevoerd onder anesthesie. Dieren 

worden na de procedure geëuthanaseerd. Omdat alle imaging procedures aan onze universiteit onder 

anesthesie worden uitgevoerd, wordt geen bijkomend lijden verwacht..Graad van ernst van deze 

experimenten wordt als terminaal ingeschat.

De ontwikkeling van hypoxia-ischemia is een complex systeem dat door verschillende celtypes in de 

hersenen geregeld wordt. Dit kan onmogelijk gesimuleerd worden in een ex vivo model op cellen. De te 

testen stoffen zijn al met succes geëvalueerd in cellen en knaagdieren. De experimenten bij varkens zijn 

noodzakelijk vanwege wettelijke voorschriften.

Een statistische power-analyse werd uitgevoerd door het farmaceutisch bedrijf en de Waalse 

onderzoeksinstelling. 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. 

Voorlopige testen waren succesvol in celculturen en knaagdieren maar voorschriften voor nieuwe stoffen 

vereisen testen in grote dieren voordat ze naar klinische proeven gaan. Het varken neemt de 

pathofysiologische processen bij pasgeborenen na hypoxie-ischemie perfect over.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van rode vogelmijt op het fysieke gedrag van leghennen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 25-10-2018 tot 24-4-2022

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een automatische methode om pluimveehouders vroegtijdig 

te waarschuwen wanneer behandeling tegen rode vogelmijt nodig is. Hiervoor zullen de gedragsveranderingen 

van de kippen in functie van de hoeveelheid bloedluizen bestudeerd worden. Om dit te doen zullen de kippen 

in contact gebracht worden met de bloedluizen en zal hun gedrag gevolgd worden met camera’s en sensoren. 

De automatische methode om vroegtijdig bloedluizen op te sporen en te behandelen zal gebaseerd zijn op 

waarnemingen van het gedrag van de kippen. Dit zal resulteren in een daling in productieverliezen en 

besmettingsgraad en een verbetering van dierenwelzijn. 

Ja, tegen 24/04/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) rode vogelmijt, leghennen, gedrag, automatische detectiemethode

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er zijn nog geen gelijkaardige onderzoeken gedaan in het verleden waarbij men het gedrag van kippen als 

reactie op rode vogelmijt bestudeert. Om realistische conclusies te kunnen trekken is het bijgevolg niet 

mogelijk om de experimenten uit te voeren zonder de kippen en rode vogelmijt, of met andere diersoorten. 

De kooien waarin de kippen zullen verblijven zijn voorzien van attributen die de kippen toelaten om zich zo 

natuurlijk mogelijk te gedragen.Mogelijke bronnen van stress, pijn en angst zullen gedurende het hele 

experiment vermeden worden. Er gebeuren dagelijkse gezondheidschecks. Dieren die lethargisch zijn of niet 

meer in staat zijn om zelf in hun behoefte aan voeder en water te voorzien of dieren die kreupel zijn of 

ernstige pootafwijkingen hebben worden geëuthanaseerd. 

Een applicatie voor pluimveehouders zal ontwikkeld worden zodat zij vroegtijdig geinformeerd worden over de 

aanwezigheid van rode vogelmijt bij hun kippen. Hierdoor kunnen ze de bestrijding van de rode vogelmijt 

vroegtijdig beginnen zodat er geen productieverliezen optreden en de gezondgheid en het welzijn van de 

kippen gewaarborgd kan worden. 

kippen

48 kippen

Voor de experimenten zullen de kippen in contact gebracht worden met rode vogelmijt. Hierdoor gaan ze licht 

geirriteerd geraken doordat de rode vogelmijt bloed gaan zuigen. Hun gedrag zal hierdoor veranderen en ze 

gaan actiever zijn als reactie op de jeuk die ze gaan ervaren. De graad van ernst zal dus licht zijn. Na de 

experimenten worden de kippen behandeld en ter adoptie aangeboden

Aangezien we het effect van de aanwezigheid van rode bloedluizen op het gedrag van kippen willen 

bestuderen is het niet mogelijk om een alternatieve methode toe te passen waarbij geen kippen gebruikt 

worden.

Het aantal kippen dat we gaan gebruiken in het experiment werd bepaald op basis van een statistische 

berekening waarbij we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de conclusies die we uit de resultaten halen 

correct zijn.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Opleiding van nieuwe gebruikers in oogheelkundig onderzoek

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar

Dit project heeft als doel nieuwe medewerkers vertrouwd te maken met een aantal technieken die gebruikt 

worden binnen het labo. Deze technieken zijn niet aan te leren binnen het uitvoeren van reguliere 

experimenten: het leren uitvoeren van intravitreale injecties, het plaatsen van laserspots en uitvoeren 

staartvene injecties zijn de voornaamste invasieve technieken. Deze dieren zullen eveneens gebruikt worden 

om een aantal niet-invasieve technieken op aan te leren zoals Optical Coherence Tomografie (OCT.)

ja

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) intravitreale injectie - laser - oog - inflammatie 

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

De rat is naast de muis het meest gebruikte dier voor de studie om efficiëntie van compounds na te kijken.  De 

dieren worden volgens de algemeen geldende regels verdoofd en geëuthanaseerd door getraind personeel.

De handelingen vinden plaats onder algemene verdoving en er wordt gebruik gemaakt van gepaste pijnstilling. 

Na de ingreep worden de dieren nauwgezet opgevolgd om eventuele bijwerkingen van de ingreep op te sporen 

en naargelang hun ernst te behandelen of het dier te euthanaseren. Van de te trainen handelingen heeft enkel 

het plaatsen van laserspots aanleiding tot permanente schade. Hierbij dient vermeld te worden dat slecht een 

beperkt deel van de retina aangetast wordt, zodat het zicht relatief intact blijft en de dieren weinig hinder 

ondervinden. 

Goed opgeleide medewerkers zijn noodzakelijk om geneesmiddelenonderzoek correct en efficient uit te voeren. 

Eens opgeleid zullen deze mensen meewerken aan de ontwikkeling van ooggeneesmiddelen voor diabetis 

patienten, voor droge vorm van maculaire degeneratie of andere aandoeningen van de retina.

rat en muis

60 per diersoort

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.

Deze technieken kunnen enkel aangeleerd worden op dieren. Kadaver-ogen kunnen niet gebruikt worden daar 

de cornea zeer snel vertroebelt en het zicht belemmert.

Om medewerkers vertrouwd te maken met de belangrijkste technieken dienen een aantal dieren gebruikt te 

worden voor trainingsdoeleinden. Intravitreale injecties kunnen gespreid over een periode meermaals op 

hetzelfde dier geoefend worden. Echter, plaatsen van laserspots kan slechts 1 maal per dier uitgevoerd worden. 

Om de handeling in de vingers te krijgen, zijn een 10-tal dieren nodig om een minimum aan competientie te 

verwerven. Iedere diersoort heeft bovendien zijn eigen specifieke aandachtspunten. Verdere verfijning van de 

techniek zal gebeuren tijdens reguliere experimenten.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

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.

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 het meest gebruikte dier voor de studie om efficiëntie van compounds na te kijken. Dit 

model in de muis is grotendeels gekarakteriseerd en besproken in de literatuur. Het oog van de 

muis maakt het mogelijk om produkten lokaal toe te dienen in de vorm van 'slow release 

formulations'. Deze muis 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.

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 verdere ontwikkeling van een model van de droge vorm van 

leeftijdsgebonden maculaire degeneratie in muizen waarbij schade aan de retinale pigmentcellen 

wordt toegebracht door middel van NaIO3. Dit model kan dan gebruikt worden voor de bepaling 

van de in vivo activiteit van nieuwe therapieën. 

Dit muizenmodel 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.

Muis - 848

neen

neen

neen

Ontwikkeling van een muis model voor droge vorm leeftijdsgebonden macula degeneratie, en 

bepaling van de in vivo efficiëntie van een nieuw therapeutisch geneesmiddel

4 jaar

therapie - bloedvaten - oog - inflammatie - droge macula degeneratie

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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 maken gebruik van de muis, aangezien dat ons toelaat om wild type en knockout muizen te vergelijken. 

Indien we merken dat de dieren zich niet goed voelen, niet meer eten of drinken, of gewicht verliezen, zullen de 

dieren geëuthanaseerd worden. 

Uit ervaring met periodieke bloedafname weten we dat de dieren beperkt ongemak tonen tijdens een glucose 

tolerantie test. De muizen zullen slechts 6 uur gevast worden, wat leidt tot slechts een minimaal gewichtsverlies 

ten opzichte van overnacht vasten. Op het einde  van de proef worden de dieren geëuthanaseerd.  De ernst van 

het project wordt als licht ingeschat.

Zowel de zwangerschap als de glucosehomeostase zijn ingewikkelde processen waarbij er vele factoren een rol 

spelen die niet in een alternatief assay getest kunnen worden.

Gebaseerd op de standaard deviatie op de glucosewaarden van zwangere muizen in voorgaande experimenten 

werd een statistische schatting gemaakt van het minimum  aantal dieren dat nodig is om een mogelijk relevant 

verschil tussen wild type en 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.

Zwangerschapsdiabetes is een veel voorkomende, tijdelijke vorm van diabetes waarbij de bloedsuiker levels sterk 

stijgen tijdens de zwangerschap. Deze verhoogde glucose levels in het bloed heeft zeer ernstige gevolgen voor 

zowel moeder als kind.  De cellulaire en moleculaire oorzaken zijn echter niet gekend. Als een gevolg 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.

Door de veranderingen van glycemie tijdens de zwangerschap en de eventuele rol van transient receptor 

potential ionenkanalen hierin te bestuderen, zal bijdragen tot  meer kennis over zwangerschapsdiabetes. 

Daardoor zullen er meer gerichte therapieën tegen deze aandoening kunnen ontwikkeld worden. Een goed 

gekarakteriseerd model voor zwangerschapsdiabetes zal bijdragen tot betere mogelijkheden voor onderzoek.

 We zullen in totaal 300 muizen (13/experimentele groep) nodig hebben.

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het effect van TRP kanalen op de evolutie van glycemie in zwangere muizen

04/2019 – 03/2024

Zwangerschapsdiabetes, TRP ionenkanalen, steviol glycosiden

ja
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

De rol van myostatine in schurftgevoeligheid bij schapen als model voor schurft bij runderen

2 jaar

Schapen, schurftmijt, gevoeligheid, myostatine gen

neen

ja

neen

neen

neen

De dieren zullen tijdens de proef worden gehuisvest in een infectiestal en besmet worden met P. ovis mijten. Op 

regelmatige tijdstippen zal een huidafkrabsel genomen worden van de dieren en worden de laesies gekwantificeerd. Dit 

lijden wordt gering tot matig ingeschat. Na afloop van het experiment zullen de dieren behandeld worden met een 

schurftmiddel (bv. ivomectine, taktic,…) zoals in de praktijk gebruikt wordt om de dieren te genezen. Na de proef zijn 

de dieren vrij van schurft. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Het in vitro opwekken van schurftletsels (bv. op een huidtransplant) is niet mogelijk gezien de specifieke condities die 

nodig zijn om de schurftmijten te doen gedijen. Bovendien wordt in deze proef de genetische achtergrond van de 

dieren vergeleken met hun gevoeligheid voor schurft. Om de resultaten van het onderzoek optimaal te kunnen 

gebruiken, is een gelijkaardige omgeving vereist als deze in praktijkomstandigheden.

In een pilootstudie zal worden nagegaan hoe vlot we een schurftbesmetting kunnen opwekken bij Swifter schapen. 

Hierin zal bepaald worden hoe de laesies ontwikkelen en de mijtenkolonies vermenigvuldigen in de omgeving van de 

infectiestal, en geeft meer informatie over de variatie in laesies/aantal mijten per dier. Voor het bepalen van het aantal 

dieren in de infectieproef zal het aantal dieren berekend worden met de G*Power software (met een power van 

minstens 80%) en via sample_sizes.xls (door Steffen Fieuws). 

In deze proef zullen Swifter schapen gebruikt worden. Swifters dragen van nature de MSTN mutatie. Het opzetten van 

een infectieproef bij dubbeldoel Belgisch Witblauwe runderen (die ook van nature de MSTN mutatie segregeren) is 

logistiek, financieel en temporeel niet haalbaar. Bovendien worden schapen regelmatig gebruikt als model voor andere 

parasitaire infecties bij runderen (bv. teek-infecties (Torina et al. (2014)). Er bestaan MSTN-knock out muizenstammen, 

maar de meest prevalente mijtspecies bij muizen is Myocoptes musculinus. Deze mijten veroorzaken weinig uiterlijke 

symptomen en laesies zijn slechts uitzonderlijk waar te nemen. Psoroptes ovis kan geen muizen infesteren. Het 

opzetten van een muismodel voor psoroptes schurft bij runderen is dus niet gepast. Schapen waarvan meer dan 20% 

van hun totale huidoppervlak bedekt is met letsels of die sterk gestoord gedrag of slechte algemene toestand vertonen, 

zullen onmiddelijk uit het experiment gehaald worden en behandeld worden.

Bij onderzoek naar schurftgevoeligheid bij Belgisch Witblauw runderen bleek dat dieren met een mutatie in het 

myostatine (MSTN) gen een verhoogde gevoeligheid hadden. Het doel van huidig onderzoek is het uitvoeren van een 

infectieproef met Psoroptes ovis bij Swifter schapen. P. ovis veroorzaakt ook bij schapen schurft met gelijkaardige 

letsels en zorgt voor economische verliezen en vermindering van dierenwelzijn. Het uitvoeren van een infectieproef met 

P. ovis bij schapen werd in het verleden reeds uitgevoerd (Berriatua et al. (1999) en Burgess et al. (2012)). In dit 

experiment zullen twee groepen schapen geïnfesteerd worden met P. ovis. Beide groepen hebben een verschillend 

MSTN genotype (homozygoot wildtype of mutant). De hypothese is dat dieren, homozygoot mutant voor MSTN, 

gevoeliger zijn voor schurftinfecties.

Indien het oorzakelijk verband tussen MSTN en schurftgevoeligheid kan worden aangetoond, heeft dit een grote impact 

op wetenschappelijk vlak alsook voor de fokkerij en de schapen- en rundveehouderij. Zowel bij runderen als bij schapen 

zijn de belangrijkste vleesrassen (Belgisch Witblauwe rund en Texel schaap) homozygoot voor het mutant MSTN gen. In 

het verleden werd vaak geselecteerd ten voordele van het mutant MSTN allel omdat dit de bespiering verhoogt. Een 

aangetoond verband kan bijgevolg aanzetten tot een verandering in het fokdoel en het selecteren naar robuustere 

dieren met verminderde gevoeligheid voor P. ovis. Verder kan dit onderzoek andere rassen (bv. Swifter) aansporen niet 

in te zetten op een strenge selectie voor meer bespiering via het MSTN gen. 

Tot 45 Schapen (Swifter ras). Voor de piloot studie zullen 15 dieren gebruikt worden, het aantal dieren gebruikt in het 

infectie-experiment zal bepaald worden op basis van de resultaten van de pilootstudie.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het experiment werd zo ontworpen om de variatie te minimaliseren zodat conclusies optimaal onderbouwd 

zijn. De proeven worden door zeer ervaren personeel uitgevoerd.  Muis is het minimale model dat vereist is 

voor blaasinfectie. en om te bewijzen dat deze molecules effectief kunnen zijn in een klinische context.

Alle handelingen op de dieren zullen onder anesthesie worden uitgevoerd. De dieren worden strak opgevolgd 

om negatieve effecten te minimiseren.

Indien succesvol helpt deze studie in de ontwikkeling van een geheel nieuwe klasse van antibiotica, met 

enorme voordelen voor menselijke gezondheid in de eerst plaats, maar daarnaast in tweede lijn mogelijks 

ook voor diergeneeskunde.

C57BL/6 Muizen

254

We maken gebruik van een infectiemodel waarin we de eerste fase bestuderen, waarin de bacterieen zich in 

het lichaam verspreiden, maar waarin dat de symptomen en negatieve effecten voor de muizen nog relatief 

beperkt zijn. Desalniettemin zullen we de muizen precies monitoren zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Aan 

het eind van de proef zullen de muizen worden geeuthanaseerd. Het project wordt als ernstig ingeschat.

Onze aanpak is in lijn met de 3R-en van Russel en Burch. Deze dierproeven zijn het eind van een lang process 

van computationele en in vitro studies, die ons overtuigd hebben van de waarde en noodzaak van 

dierenproeven. De molecules onder studie hier zijn in ons labo ontwikkeld door middel van state of the art 

computationele methodes die gebruik maken van het genetische informatie van de bacterie. De molecules 

zijn in vitro getest en zijn bijzonder actief tegen deze bacterien.

We hebben gebruik gemaakt van statistische methoden (power-analyse) om te bepalen welk het minimaal 

aantal dieren is dat nodig is om conclusies te kunnen trekken uit het experiment.

Antibioticaresistentie een snel groeiend probleem voor menselijke en dierlijke gezondheid en 

voedselveiligheid. Resistente bacterieen veroorzaken ernstige infecties en leiden naar schatting jaarlijks tot 

meer dan 30000 doden in de EU. De nood voor nieuwe behandelingen is dan ook dringend. Eiwitaggregatie 

is een proces waarbij eiwitten aan mekaar kleven, vergelijk bijvoorbeeld met het koken van een ei. Het is de 

bedoeling van dit project om via eiwit aggregatie specifieke soorten van resistente bacterieen uit te 

schakelen. We hebben in het verleden aangetoond dat dit werkt in de proefbuis.  De in vivo toepasbaarheid 

is het onderwerp van deze studie.

Ja, twee maand na afloop van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Proteine aggregatie, Synthetische peptides, blaasinfectie, E. coli, antibacteriele stoffen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Nieuwe antibiotica voor blaasinfectie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 Jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Rol van sterol biosynthesis in endotheel cel metabolisme

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 6 februari 2019 - 5 februari 2024

Endotheelcel (EC) metabolisme is recentelijk op de voorgrond getreden als een nieuw therapeutisch target 

om vasculaire ontregeling geassocieerd met ziekten zoals kanker en arteriosclerosis te corrigeren. Eerder was 

er al aangetoond dat metabole stofwisselingswegen zoals glycolysis en vetzuur oxidatie essentieel zijn voor 

pathogene angiogenese. 

Recent toonden we in in vitro studies aan dat een enzyme betrokken bij de sterolsynthese nieuwe 

bloedvatvorming  (angiogenese, sprouting) verminderde en dus een mogelijk metabool target is.  

Ja, 2 maand na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Metabolisme,  endotheel, sterolen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Eerdere studies toonden dat muizenmodellen geschikt zeer gechikt zijn om  het endotheelcelmetabolisme en 

het effect van metabole inhibitoren als kankertherapie  te bestuderen.

Chirurgische procedures worden utgevoerd onder anesthesie. Analgesia worden toegediend bij pijn. Muizen 

zullen geëuthaniseerd worden overeenkomstig de humane eindpunten. 

Dit project onderzoekt  of een inhibitie van dit enzyme ook in vivo  de angiogenese vermindert en in het 

bijzonder de pathogene tumor angiogenese.  In dat geval  zou een inhibitie van dit enzyme  mogelijks ook 

therapeutisch gebruikt kunnen worden om patiënten te behandelen met een ontregelde  angiogenese en als 

een anti-angiogene therapie bij behandeling van kanker. 

Muizen

400 muizen

Tijdens dit project zullen muizen stoffen toegediend krijgen via injectie of via een sonde.  Dit veroorzaakt 

een licht ongemak. In andere experimenten zullen dieren een ongemak ervaren t.g.v. subcutane injectie met 

melanomacellen en de daaropvolgende subcutane tumotgroei. 

De dieren zullen met pijnstillers behandeld worden, wanneer de dieren symptomen van pijn vertonen. Aan 

het einde van het experilment zullen de dieren geëuthanaseerd worden. De ernst van het project wordt als 

licht ingeschat.

In vitro studies met endotheliale cellen zijn onvoldoende om de metabole stofwisselingswegen te bestuderen 

omdat deze studies geen inzicht verschaffen in de complexe interacties tussen verschillende celtypes/ 

weefsels of in de fysiologische veranderingen gepaard gaande met de ontwikkeling van een vasculair 

network. Er bestaat momenteel geen in vitro model om de complexe tumoromgeving en de vasculatuur 

ervan na te bootsen. Bovendien dient het effect van een inhibitor behandeling op een ganse lichaam 

bestudeerd te worden onder in vivo fysiologische omstandigheden.  

Wetenschappelijke literatuur werd nagekeken: geen eerdere gelijkaardige proeven werden uitgevoerd. 

Statistische analyse werd uitgevoerd alvorens het starten van de experimenten. Hierbij werd het vereiste 

aantal muizen berekend noodzakelijk om statistisch significante data te bekomen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het gebruikte in vivo muizenmodel is zeer geschikt om voor de isolatie van lever ECs en om de 

neovascularisatie in vivo te bestuderen. Het kan nieuwe informatie opleveren betreffende de rol van CFTR in 

neovascularisatie en bijdragen tot nieuwe inzichten in de pathofysiologie van CFLD. 

Tijdens het matrigel plug assay wordt dagelijks het welzijn van de dieren gecontroleerd en indien de dieren 

hinder (inflammatie, etc.) ondervinden zullen deze worden geëuthanaseerd. Verder worden de dieren 

geëuthanaseerd conform met de humane eindpunten en ondergaan ze aan het einde van de experimenten 

euthanasie of een terminale perfusie.

Resultaten van dit project zullen bijdragen tot een betere inzicht in de pathologie van CF en CFLD. Op dit 

moment is er nog geen enkele studie beschreven in de literatuur die zich focust op de lever en 

endotheelcellen. Ons onderzoek is van belang voor mucopatiënten met leverlijden want hiervoor is er 

momenteel nog geen efficiënte behandeling.

Muizen

288 muizen

Voor het matrigel plug assay zijn de verwachte negatieve effecten licht met geen tot minimale complicaties. 

De dieren worden aan het einde van het experiment geëuthanaseerd. Voor het isoleren van ECs en het aorto 

ring assay zijn de verwachte negatieve effecten licht. De dieren ondergaan aan het einde van het experiment 

een terminale perfusie. De ernst van het project wordt als licht ingeschat

Celcultuur met endotheelcellen kan niet worden gebruikt omdat de in situ micro-omgeving een belangrijke 

rol speelt en dit het fenotype kan beïnvloeden. Bij CFLD zijn verscheidene mediatoren betrokken in een 

complex geheel die elk invloed kunnen hebben op de vascularisatie processen en leverprocessen waardoor dit 

enkel in vivo bestudeerd kan worden. Er bestaan geen gevalideerde in vitro modellen voor CFLD. Bijkomstig is 

het noodzakelijk om het effect van de inhibitor behandeling te fysiologisch te bestuderen in een heel 

organisme in vivo.

Aan de hand van onze in vitro data van primaire ECs werd een powerberekening gemaakt om zo het 

minimum aantal dieren te bepalen. De beschreven technieken zijn reeds geoptimaliseerd in ons labo en er is 

voldoende personeel ter hande met de benodigde expertise om zo het risico op het bijkomstig herhalen van 

experimenten te herhalen. Een uitgebreide literatuurstudie werd uitgevoerd om het dupliceren van 

experimenten te vermijden.

Het doel van dit project is de rol van CFTR, het gen verantwoordelijk voor mucoviscidose (CF), te 

onderzoeken in endotheelcellen (ECs), de cellen die onze bloedvaten aflijnen, in een in vivo model van CF. Op 

dit moment is de rol van ECs amper beschreven in CF en uit recent onderzoek is gebleken dat ECs van 

essentieel belang zijn in CF gerelateerde leverziekte (CFLD). De pathologie van CFLD is nog steeds onduidelijk 

en hierdoor is er ook nog geen behandeling voor. Wij zullen de rol van het endotheel bestuderen in in vivo 

angiogenese of bloedvatvorming testen of assays en ex vivo muis ECs cultiveren voor metabolische 

experimenten om zo meer inzicht te krijgen in CFLD en de rol van CFTR in ECs.

Ja, tegen 11/04/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) endotheel, mucoviscidose, metabolisme, vascularisatie, lever, long

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De rol van endotheelcellen in mucoviscidose

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 12/02/2019 - 11/02/2024 (5 jaren)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de invloed van nierfalen op de intestinale barrière en microbioom.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/03/2019 - 01/03/2023

We willen de effecten van chronische nierziekte (chronic kidney disease of CKD) onderzoeken op deze darmbarrière. Eerst 

zullen we de structuur en functie van de darmbarrière bij ratten met chronische nierziekte onderzoeken. Hiervoor zullen 

we nierfalen induceren bij ratten zoals verder beschreven. We zullen weefselfragmenten van het colon gebruiken en de 

verschillende eiwitten die samen de tight junctions vormen onderzoeken. Ten tweede zullen we de dezelfde 

weefselfragmenten gebruiken om ex vivo de weerstand en de transportsnelheid van kleinere en grotere moleculen te 

meten door middel van Ussing Chambers. Ten slotte zullen we bacteriële translocatie onderzoeken door bloedmicrobioom 

te karakteriseren. In het laatste deel van dit project zullen we agonisten van twee pathways gebruiken. Deze werden 

eerder al geïdentificeerd: de vitamine D-receptor en de farnesoid X-receptor.

Ja, tegen 01/05/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Nierfalen - intestinale barrière - colon - tight junctions - microbiota - permeabiliteit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Uit literatuur is gebleken dat de tight junction eiwitten van rat en mens goed overeen komen. Momenteel zijn er 3 

modellen die het vaaksts gebruikt worden. Wij willen de 3  gebruiken om ook eventueel onderscheid te kunnen maken 

hier tussen. 

De ratten worden dagelijks opgevolgd na de inductie van nierfalen. Gewicht, klinische score en pijn (grimace scale) zullen 

worden bijgehouden. Indien het lichaamsgewicht met meer dan 20% afneemt zullen de ratten wordengeëuthanseerd. De 

grimace scale (aangepast van Sotocinal et al.) zal worden gebruikt om pijn te beoordelen. 'Orbital tightening, nose/cheek 

bulging, ear changes and wisker change' zal worden geëvalueerd als 0 = afwezig, 1 = gemiddeld en 2 = overduidelijk.

Het huidige project heeft tot doel de darmbarrière bij patiënten met CKD grondig te onderzoeken. Chronisch nierziekte is 

een van de epidemieën van de moderne tijd en de prevalentie blijft stijgen. Het doel van dit project, naast een 

fundamenteel begrip van hoe CKD de darm beïnvloedt barrière, is het vertalen van de opgedane kennis naar verbeterde 

zorg voor patiënten met CKD. De resultaten zullen bewustzijn creëren over de invloed van uremie op de gezondheid van 

de darm. 

Ten tweede kunnen deze resultaten nieuwe inzichten geven over de impact van uremie op de dikke darm epitheliale 

functie met mogelijke kandidaat-pathways om te modificeren om systemische ontsteking ten gevolge van uremie te 

verminderen. Dit kan leiden tot kansen om nieuwe therapeutische doelwitten te ontwikkelen voor patiënten met 

chronische nierziekte. 

Studies die de impact van uremie op de darmbarrière hebben geëvalueerd, hebben voornamelijk de structurele 

wijzigingen beperkt onderzocht. In dit project gaan we een stap verder en zullen we de transcriptie en expressie van een 

breed panel van tight junctie-eiwitten in het colon bij eindstadium nierfalen onderzoeken. Evenals zullen we de 

functionele veranderingen van de tight junctions bestuderen. We zullen ook de invloed van intestinale barrière disfunctie 

op het paracellulaire transport en uremische retentie stoffen bestuderen. Ten slotte zullen we de expressie van de VDR- 

en FXR-pathway onderzoeken. Deze werden reeds aangetoond om een positief effect te hebben op de intestinale barrière. 

Dit biedt ook in deze pathologie een potentieel mechanisme om deze observaties te verklaren en, nog belangrijker, 

aanwijzingen te geven voor toekomstig onderzoek om de 'leaky gut' en systemische ontsteking bij CKD-patiënten tegen te 

gaan.

Sprague-Dawley ratten

Dit project is momenteel opgebouwd uit verschillende onderdelen met een totaal aantal van 192 ratten die nodig zijn 

voor dit onderzoek. Nierfalen wordt geïnduceerd op 3 verschillende manieren die reeds zijn aanvaard als goede modellen. 

Elke groep bevat 8 dieren op verschillende tijdstippen. Ook zullen we een interventie-studie uitvoeren waar we 2 

verschillende agonisten onderzoeken.

We zullen nierfalen induceren bij ratten op 3 manieren: Adenine supplementatie van 0,25% en 0,75% in het voeder en 

door middel van een 5/6 nefrectomie operatie. In de groep van dieren die de operatie ondergaan verwachten we milde 

tot matige pijn. De ratten worden dagelijks opgevolgd na de inductie van nierfalen. Gewicht, klinische

score en pijn (grimace scale) zullen worden bijgehouden. Indien het lichaamsgewicht

met meer dan 20% afneemt zullen de ratten worden geëuthanaseerd. Alle dieren zullen worden geëuthanaseerd op het 

einde van het project. Bloedstalen en colon weefsel zullen worden verzameld.

We onderzoeken de invloed van nierfalen op het colon. Hiervoor hebben we dus een diermodel nodig waar we beide 

kunnen onderzoeken en dat gelijkend is op de mens. De ratten-modellen met nierfalen zijn reeds goed vastgesteld. 

Hierdoor hebben we gekozen voor deze ratten-studie.

We hebben een power-analyse gedaan waar we een sample size van 7 bekwamen. Toch geven we de voorkeur om 8 

dieren per groep te nemen, omdat door methodologische problemen bepaalde metingen soms niet bij alle dieren mogelijk 

zijn.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Test van nieuwe therapie om bacteriën te doden bij sepsis,

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 14/02/19-14/02/22

In dit project willen we in een muismodel voor sepsis testen of een nieuw antimicrobieel synthetisch eiwit even 

efficiënt werkt als de standaard toegediende antibiotica. Het synthetische eiwit werd reeds succesvol getest in een 

model voor urineweg infecties.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) sepsis, antibioticaresistentie,

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het synthetische peptide werd reeds getest (veiligheid en werkzaamheid) in een muizen model voor urineweg 

infecties. Door het peptide te testen in ons muizen model, waar we sepsis induceren door puncteren en afbinden 

van het cecum (gouden standaard voor inductie van sepsis), kunnen we de werkzaamheid van het peptide te testen 

in een situatie van een uitgebreide infectie. 

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.

Resistentie tegen antibiotica wordt aanzien als een van de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid. 

Door de groeiende antibioticaresistentie zullen veel gevaarlijke ziektes moeilijker te genezen zijn en neemt het 

aantal patiënten met sepsis ook toe. Indien het nieuwe synthetische peptide werkt in ons sepsis model dan kan dit 

leiden tot een nieuwe antimicrobiele behandeling.

muis

100

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor patiënten met sepsis, zijn deze muizen ernstig

ziek (peritonitis).De muizen krijgen meerdere keren per dag sterke 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. 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.De ernst van het project wordt als ernstig

ingeschat.

We hebben reeds in vitro de werkzaamheid van het synthetische peptide getest. 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.  Om de in vivo situatie te 

kunnen bestuderen hebben we dus nood aan een dierstudie. 

We hebben eerst in vitro (cultuur van bloed/ buikvocht van sepsische muizen) aangetoond dat het synthetische 

peptide werkzaam is. Het synthetische peptide werd ook al  getest in een muizen model voor urineweg infecties. De 

kans is dus ook groot dat het peptide ook werkzaam zal zijn in ons muizenmodel voor sepsis. Voor de start van een 

studie wordt zorgvuldig berekend hoeveel dieren  nodig zijn.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De beschreven experimenten maken geen gebruik van omstandigheden die pijnlijk zijn voor de dieren. Het gedrag 

van de muizen zal opgevolgd worden met behulp van niet-invasieve methoden, waardoor de gevolgen voor de 

gezondheid van de dieren miniem zijn. De dieren worden op het einde van de experimenten humaan gedood. .De 

ernst van het project wordt als licht ingeschat.

Het is niet mogelijk om de complexiteit van cognitieve en sociale hersenfuncties in een celkweeksysteem samen te 

vatten. Veel verschillende soorten zenuwcellen rangschikken zichzelf in nauwkeurig verbonden hersencircuits die 

cognitief gedrag bepalen, en huidige celcultuursystemen kunnen dit proces niet adequaat nabootsen. Om het 

verband tussen gedrag en hersenfunctie te bestuderen op een manier die relevant is voor de menselijke fysiologische 

toestand, moeten we gedrag in het levende organisme bestuderen.

Het geschatte aantal dieren is gebaseerd op poweranalyses om te bepalen wat het minimum aantal dieren is dat 

noodzakelijk is voor het detecteren van statistisch significante resultaten voor dit onderzoek.

De muis is een goed gevalideerd modelorganisme met hoge translationele waarde voor het bestuderen van 

menselijke neurologische aandoeningen. Muizen vertonen cognitieve en sociale gedragingen op een hoger niveau die 

niet worden waargenomen bij lagere diersoorten. Bovendien zijn deze gedragingen relevant voor humane cognitieve 

en sociale functies. Muizen hebben omwille van deze redenen translationele waarde voor het bestuderen van de 

biologische mechanismen die aan de basis liggen aan autisme.

Alle gedragsinterventies zullen mild zijn en zijn ontworpen om stress en angst te minimaliseren door het reduceren 

van menselijke interactie met de muizen. De huisvesting van de muizen zal worden verrijkt om de natuurlijke 

omgeving van muizen na te bootsen. Dit zal de studie van natuurlijk sociaal groepsgedrag van de muis mogelijk 

maken.

neen

neen

neen

neen

neen

Autismespectrumstoornis treft tot 1% van de bevolking en wordt gekenmerkt door sociale gedragsproblemen die nog 

grotendeels onbehandelbaar zijn. We weten nog steeds relatief weinig over de manier waarop de hersenen sociaal 

gedrag controleren en wat er juist veranderd is in de hersenen van autismepatiënten waardoor het resulteert in 

afwijkend sociaal gedrag. Er is een sterke genetische component voor autisme, waardoor we de onderliggende 

mechanismen kunnen bestuderen. Met behulp van genetisch gemodificeerde muizen met een autisme-gekoppeld gen 

zal sociaal gedrag gerelateerd aan autisme bestudeerd worden. Innovatieve nieuwe technologieën zullen worden 

gebruikt om hun natuurlijke sociale gedrag te bestuderen op een niet-invasieve manier. Dit zal leiden tot een beter 

begrip van de onderliggende biologie aan veranderingen in het sociale gedrag bij autisme. Bovendien zal het 

bijdragen tot een beter begrip van de manier waarop de behandelingsopties voor patiënten verbeterd kunnen 

worden.

De hoofddoelsteling van dit project is om de biologie van autisme beter te begrijpen. Het begrijpen van sociaal 

gedrag op niveau van cellen en hersennetwerken zal onze kennis over autisme en hoe het ontstaat verbeteren. Dit zal 

op lange termijn bijdragen tot betere behandelingsmogelijkheden voor de patiënten.

muis

1498

neen

Niet-technische titel van het project Verbetering van de studie van sociaal gedrag in modellen voor autisme

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019 - 31/03/2024

Ja, tegen 31/05/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) autisme, sociaal gedrag, muis

ja

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van vermeende acetaat transporters tijdens C.glabrata biofilm infecties

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/04/2019-1/04/2020

Candida glabrata is een fungaal pathogeen dat diverse infecties teweeg kan brengen in personen met een verzwakt 

immuunsysteem. De toenemende incidentie van deze opportunistische pathogeen is voornamelijk te wijten aan de 

capaciteit om te ontwikkelen tot biofilm structuren. Diverse (a)biotische materialen vertegenwoordigen ideale 

substraten voor C. glabrata biofilm ontwikkeling, met in het bijzonder medische implantaten zoals catheters die 

worden gebruikt in de huidige klinische praktijk. De meeste studies die C.glabrata infecties onderzoeken bestuderen 

de pathogeen in zeer glucose rijke oplossingen, wat sterk verschillend is van de realiteit. In ons lichaam zijn 

verschillende koolstofbronnen aanwezig en onderzoek heeft reeds aangetoond dat de pathogeen zich dan anders 

gedraagt. Deze studie zal de link tussen deze koolstofbronnen, antifungale resistentie en biofilm vorming bestuderen

Ja, tegen 01/06/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Candida glabrata, biofilm, acetaat als alternatieve koolstof bron, antifungale resistentie 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Tijdens biofilm vorming speelt het immuun systeem een belangrijke rol, vandaar dienen deze proeven in dieren 

uitgevoerd te worden met een gelijkend immuunsysteem aan de mens. Daarnaast is het ook erg belangrijk om het 

belang van verschil van de koolstof bronnen aan te tonen, ook hier is de muis het beste model organisme om deze 

niches na te bootsen. 

De dieren worden gehuisd in kooien verrijkd met houten stokjes etc. Tijdens de operatie worden de dieren volledig 

verdoofd, daarnaast worden heel wat maatregels genomen om het confort van de dieren te verhogen: makkelijke 

toegang tot water en drinken, plaatsen op warmte pad om hun lichaam temperatuur op peil te houden, creme tegen 

het uitdrogen van de ogen. Bovendien ontvangen de dieren pijnstillers na de operatie om de pijn te verminderen. 

Het ontdekken van nieuwe doelwitten voor de ontwikkeling van stoffen die biofilm vorming of antifungale 

resistentie kunnen onderdrukken.

Muizen

144 muizen

De ingeschatte ernst van deze proef is matig. De dieren ondergaan een operatie, waarbij subcutaan stukjes catheter 

ingeplant worden, en biofilm infectie, maar deze infectie is slechts zeer lokaal. Nadat de behandelingen getest 

worden zullen de dieren geeuthanaseerd.

Tijdens biofilm vorming speelt het immuun systeem een belangrijke rol, vandaar dienen deze proeven in dieren 

uitgevoerd te worden met een gelijkend immuunsysteem aan de mens. Daarnaast is het ook erg belangrijk om het 

belang van verschil van de koolstof bronnen aan te tonen, ook hier is de muis het beste model organisme om deze 

niches na te bootsen. 

De hoeveelheid dieren die gebruikt worden in de proeven, werden statistisch berekend adhv pre-liminaire data. 

Hierdoor is het aantal statistisch verantwoord. Daarnaast kunnen meerdere technische replicaten in 1 muis geplaatst 

worden, ook hierdoor neemt het aantal muizen af.  
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het cardiovasculaire systeem van het varken is sterk gelijkend op dat van de mens. Zo kunnen de resultaten van 

deze dierexperimenten makkelijker geëxtrapoleerd worden naar klinische studies. 

Tijdens de experimenten zal de verdoving en pijnstilling op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd. Er zal 

worden nagegaan dat het dier pijnvrij is en dat de hemodynamische conditie stabiel blijft tijdens de ingrepen. In het 

geval van ernstig lijden, zullen de experimenten onmiddellijk worden gestopt en zal het dier humaan 

geëuthanaseerd worden. 

De dierexperimenten laten toe shear wave imaging te valideren in een gecontroleerde omgeving. De kennis die 

hierdoor vergaard wordt, stelt ons in staat de resultaten komende van klinische studies, beter te interpreteren. Zo 

kan deze nieuwe methode verder worden ontwikkeld met als uiteindelijke doel het bijdragen tot een betere 

diagnose van de patiënt.

Varkens

15

De geplande handelingen gebeuren onder algemene verdoving. De experimenten zijn terminaal. Op het einde van de 

experimenten worden de dieren humaan geëuthanaseerd. 

De geplande interventies resulteren in functionele en structurele veranderingen van het hart. Vandaag de dag is er 

nog geen technologie voorhanden dat voldoende de complexe hemodynamische toestand van een levend dier kan 

nabootsen.

Er is op voorhand statistisch nagegaan hoeveel dieren er minimaal nodig zijn om de gewenste resultaten te 

verkrijgen. Bovendien is het aantal gebaseerd op onze ervaringen met gelijkaardige experimenten en al eerder 

bekomen resultaten van andere studies.  

Hartfalen is tot op heden een belangrijke doodsoorzaak wereldwijd. Het kan leiden tot een significante 

verminderding van de levenskwaliteit. In ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen is er een achteruitgang van 

de diastolische functie van het hart, dat mede veroorzaakt wordt door een toename van de hartspierstijfheid. De 

echocardiografische beoordeling van de diastolische functie is dus een belangrijk onderdeel van een routine klinisch 

onderzoek. Nochtans zijn de huidige echo parameters moeilijk in gebruik en zijn ze onvoldoende accuraat. Shear 

wave imaging is een recent ontwikkelde methode, gebaseerd op echocardiografie aan hoge tijdsresolutie, dat het 

mogelijk maakt om de hartspierstijfheid op een non-invasieve manier te bepalen. Desondanks is de impact van 

verschillende (patho)fysiologische factoren (bloeddruk, ischemie, enz.) op deze metingen nog niet voldoende 

onderzocht. Om dit te na te gaan, zullen in varkens deze acuut worden beïnvloed.

Ja tegen 01/06/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Echocardiografie, shear wave imaging, hartspierstijfheid

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Echocardiografie aan hoge tijdsresolute voor de non-invasieve beoordeling van de hartspierstijfheid

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019 - 01/04/2021
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Door de combinatietherapie te testen in ons muizen model, waar we sepsis induceren door puncteren en afbinden 

van het cecum (gouden standaard voor inductie van sepsis), kunnen we de werkzaamheid testen in een situatie van 

een uitgebreide infectie. 

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.

Sepsis is een levensbedreigend falen van de organen door een ontregelde immuunreactie op een infectie. Jaarlijks 

sterven ongeveer 5,3 miljoen mensen door sepsis. We willen testen of een nieuwe combinatietherapie die zich richt 

op de ontregelde immuunreactie,  samen met de standaard behandeling van vochttoediening en antibiotica, het 

sterftecijfer verder omlaag kan halen.

muis

100

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor patiënten met sepsis, zijn deze muizen ernstig 

ziek (peritonitis).De muizen krijgen  meerdere keren per dag sterke 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.  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. De ernst van het project wordt als ernstig 

ingeschat.

 Op dit moment bestaat er nog geen dierloze methode om mogelijke bijwerkingen van een behandeling  te 

bestuderen.  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.

In dit project willen we een nieuwe combinatietherapie voor sepsis testen in een muismodel, 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) sepsis, inflammatie, immuunrespons

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Effect van toediening van XY op het sterftecijfer in een muizenmodel voor sepsis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/04/19-14/04/22
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Nestborn systeem is enkel bij pluimvee van toepassing

Dagelijkse controle van dierparameters zoals groei, voeropname, verenkleed enz. Dagelijkse controle van 

stalparameters

Uitkipping in de stal zou kunnen leiden tot een hoger uitkippingspercentage en betere kuikenkwaliteit en minder 

stress. Eendagskuikens van betere kwalitieit hebben een hogere gewichtstoename, lagere voederconversie en een 

betere gezondheidsstatus. Kruimelvoer zal waarschijnlijk ook beter opgenomen worden Hierdoor zal er ook  minder 

anibiotica nodig zijn. 

Gallus gallus domesticus: vleeskuikens (Ross 308)

56

Er worden geen negatieve effecten verwacht tenzij het ovoscan systeem zou falen tijdens de incubatie waardoor de 

temperatuur te ver zou afwijken van de standaardtemperatuur (37°C). Graad van lijden: geen tot weinig daar er geen 

ingrepen op de levende dieren gebeuren. Euthanasie: decapitatie bij lichaamsgewicht beneden 250 g; boven 250 g 

eerst electronarcose gevolgd door decapitatie

Vergelijken van het traditionele uitkippen met Nestborn systeem is enkel mogelijk in vivo.

4 behandelingen (2 uitkippingssystemen en 2 voedervormen)  in tweevoud betekent 8 proefgroepen (20 kuikens per 

groep)

Het is de bedoeling dat  de invloed van uitkipsysteem en voerstructuur op vleeskuikens uitgetest worden. Hiertoe 

vergelijken we het uitkippen in een traditionele uitkipkast met het NestBornsysteem (TRANSfarm, Bijzondere Weg 12,  

en het toedienen van meelvoer met kruimelvoer. Dit doen we op basis van een factorieel design waarbij we iedere 

combinatie in tweevoud uitvoeren. We hebben dus acht verschillende groepen in totaal. De invloed van deze 

factoren wordt nagegaan door verschillende parameters op te volgen:

Ja, binnen 2 maand na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) uitkipping - voederstructuur - performantie - vleeskuikens

neen

ja

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project Invloed van de wijze van uitkipping (traditionele uitkippingskasten tov uitkipping in de stal (Nestborn)) en structuur 

van het voer (meel versus kruimel) op de prestaties van vleeskuikens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01 maart 2019 tot 12 april 2019
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Neuronale verbindingen formatie in de hersenen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar (01/01/2019-31/12/2023)

1. Karakteriseren van de rollen van Down Syndrome Cell Adhesion Molecule  of DSCAM, DSCAML1, Protocadherin 

receptoren en het Wnk kinase van vertebraten bij vertakking en patroonvorming van axonen en dendrieten.

2. Bepalen hoe WNK en Protocadherins de activiteit van receptoren zoals DSCAM's regelen tijdens ontwikkeling en 

regeneratie/degeneratie.

Ja, tegen 29/02/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) DSCAM, WNK, Protocadherins, axongroei en vertakking, centrale zenuwstelsel regeneratie/degeneratie.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Vergeleken met het traditionele model van Xenopus laevis hebben X. tropicalis-dieren het voordeel dat het genoom 

strikt diploïde is en geen grote genduplicaties heeft ondergaan zoals X. laevis of zebravis. Ook is de generatietijd 

aanzienlijk korter dan in X. laevis waardoor genetische experimenten mogelijk zijn. In relatie tot andere gewervelde 

modellen zoals de zebravis en salamander, heeft Xenopus het voordeel van regeneratieve en niet-regeneratieve 

stadia, wat een uitstekend model is om het mechanisme van axonregeneratie te begrijpen in vergelijking met niet-

regeneratieve dieren, die een vergelijkbaar antwoord onthullen als zoogdieren.

Om de pijn tijdens procedures bij levende dieren te verminderen,gebeuren de pijnlijke procedures onder anesthesie. 

In het geval van weefselschade worden de dieren verzorgd in een gebufferde oplossing met antibiotica. Bovendien 

zullen dieren eenmaal per dag gevoed worden. Als hulp bij het eten nodig is, wordt het voedsel met een pipet naast 

het dier aangebracht. Constante monitoring van de dieren tijdens experimenten zal worden uitgevoerd door een 

getraind persoon. Humane eindpuntennworden vastgesteld om pijn, lijden of permanente schade te minimaliseren. 

Bij volwassen embryo’s wordt de huid, lichaamsvorm, kwaliteit van de eieren, mobiliteit en rusttijd nagegaan. In 

embryo's, wordt de juiste ontwikkelingsmorfologie geëvalueerd en bij kikkervisjes wordt de huidskleur, de 

vermijdingsreactie en de voeding gecontroleerd.

Dit project zal bestuderen hoe de DSCAM-bevattende multi-receptor complexen regulatoren kunnen zijn van 

positieve/negatieve axon-vertakking. DSCAM is geassocieerd met verschillende menselijke ziekten en er wordt 

gedacht dat het ook belangrijke regulatoren van neuronale regeneratie na verwonding zijn. Bovendien kunnen deze 

analyses ook een nieuw concept van WNK-signaleringsfuncties op axon-degeneratie bij kikkers/amfibieën bepalen, 

die het bijzondere eigenshap hebben, omdat ze -in tegenstelling tot zoogdieren- een aanzienlijk vermogen van 

neuronale regeneratie behouden.

De kikker Xenopus tropicalis

1518 Xenopus tropicalis (in verschillende ontwikkelingsstadia)

Volwassen mannetjes en vrouwtjes die worden gebruikt voor natuurlijke paring, Er wordt verwacht dat volwassen 

mannetjes en vrouwtjes een lichte pijn zullen voelen tijdens HCG (humaan choriongonadotrofine) hormooninjectie 

om over-ovulatie bij vrouwtjes en sperma-maturatie bij mannetjes te induceren. Na de experimenten worden 

volwassen vrouwtjes elke 3 maanden opnieuw gebruikt en 1 maand voor de mannetjes. Dieren worden gehuisvest in 

de centrale visfaciliteit..

Om transgene lijnen en mutante lijnen van de reporter te genereren, wordt verwacht dat volwassen vrouwtjes en 

mannetjes een lichte pijn zullen voelen als gevolg van HCG-hormooninjectie. Volwassen vrouwtjes zullen worden 

hergebruikt na een herstelperiode van minimaal 3 maanden. Omdat er echter gesynchroniseerde embryo's nodig 

zijn voor cel injectie om transgene/mutanten lijnen te genereren, worden mannetjes geëuthanaseerd om de testis te 

verkrijgen voor in-vitrofertilisatie, waardoor we de embryo's synchroon kunnen krijgen. De ernst van het project 

wordt als licht ingeschat.

Dit project is gericht op het bestuderen van mechanismen van neuronale verbindingen waarbij veel verschillende 

celtypen, cel-celinteracties en precieze timing van ontwikkeling betrokken zijn. Deze mechanismen kunnen niet 

worden bestudeerd in celcultuur. Er zijn echter voorstudies met het ongewervelde model Drosophila of fruitvlieg. 

Op deze manier hoeven verkennende benaderingen (bijvoorbeeld genetische screenings) niet te worden toegepast 

op gewervelde dieren. Alleen de meest gangbare hypothesen zullen worden getest in kikkers met als doel te 

begrijpen hoe neuronale verbindingen onder controle wordt gehouden bij gewervelde soorten.

De voorstudies zullen worden uitgevoerd met behulp van het ongewervelde model Drosophila om het aantal kikkers 

tot een minimum te beperken. Om het aantal dieren te optimaliseren en te verminderen, hebben we bovendien het 

aantal dieren voor elk experiment berekend met behulp van een statistisch programma om het minimumaantal 

dieren te schatten dat nodig is om statistische significantie te verkrijgen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

De resultaten van  mijn voorgesteld onderzoeksproject worden geacht een grondige analyse van de interactie 

tussen Dscam1 en Hippo signaalcascade tijdens axongroei en vertakking in Drosophila te omvatten. Een 

gedetailleerde analyse van het behoud van deze interactie tijdens de ontwikkeling van neuronen, evenals 

regeneratie zal gebeuren in Xenopus tropicalis. Deze analyse omvat de ontwikkeling van een nieuwe 

methodologische benadering voor het bestuderen van axongroei in afzonderlijke neuronen in vertebraten. Deze 

analyses kunnen een nieuw concept bepalen van hoe een Hippo signaalcascade functioneert door de rol ervan in 

post mitotische neuronen te onderzoeken. Daarnaast ben ik van plan nieuwe mechanismen van axonontwikkeling 

te identificeren die opnieuw geactiveerd kunnen worden na een verwonding en tijdens axonregeneratie. Deze 

kennis kan bijdragen tot het definiëren van een nieuwe functionele interactie tussen DSCAM-receptoren en een 

"Hippo-achtige" signaalcascade.

De kikker Xenopus tropicalis

1737 Xenopus tropicalis  (in verschillende ontwikkelingsstadia)

Vanwege het verlies van functie (van de componenten van de Hippo-signaalcascade) zijn experimenten gepland in 

één neuron (via celtransplantatie of elektroporatie van één cel). We verwachten geen negatief effect op de functie 

van het centrale zenuwstelsel in kikkervisjes, hoewel ook specifiek neuronale vertakkingsdefecten konden worden 

waargenomen. Celtransplantatie en elektroporatie worden niet geacht pijn te veroorzaken tijdens embryonale 

stadia. Niettemin worden deze dieren later geëuthanaseerd (overdosis van het anestheticum, 3-aminobenzoëzuur 

ethylester, toegevoegd aan het water) en gefixeerd voor morfologische analyse door microscopie.

In de experimenten die een operatie overwegen om ruggenmergletsel te veroorzaken bij larven of juveniele kikkers, 

worden deze vóór de operatie verdoofd en daarna zorgvuldig behandeld tot de gewenste dag van analyse. Bij die 

dieren wordt een matige pijn verwacht, maar deze worden later geëuthanaseerd (overdosis van het anestheticum) 

en gefixeerd voor verdere morfologische analyse.

Van volwassen mannetjes en vrouwtjes die gebruikt zullen worden gebruikt voor natuurlijke paring en transgene 

lijngeneratie, wordt verwacht dat ze een milde pijn voelen tijdens hormooninjectie. Deze injectie induceert over-

ovulatie bij vrouwtjes en sperma-maturatie bij mannetjes. Na de experimenten kunnen volwassen dieren elke 

maand en 3 maanden opnieuw gebruikt worden (respectievelijk mannetjes en vrouwtjes). Dieren worden 

gehuisvest in de centrale visfaciliteit.

Het bestuderen van de mechanismen van neuronale groei en vertakking tijdens ontwikkeling en regeneratie, 

waarbij veel verschillende celtypes betrokken zijn, cel-celinteracties en precieze timing van de ontwikkeling, kan 

niet in celkweek worden bestudeerd. We zullen het vervangingsprincipe echter toepassen, omdat de 

voorbereidende onderzoeken zullen worden uitgevoerd in het ongewervelde model Drosophila of fruitvlieg. Op 

deze manier hoeven verkennende benaderingen (bijvoorbeeld genetische screening) om de genetische route te 

ontleden niet op gewervelde dieren te worden gebruikt. Alleen de meest gangbare Hippo pathway-componenten 

zullen in kikkers worden getest met het doel om te begrijpen hoe neuronale groei en vertakking worden beheerst 

in gewervelde soorten tijdens ontwikkeling en regeneratie. Hiervoor zullen we de Afrikaanse kikker Xenopus 
tropicalis  gebruiken.

Om het reductieprincipe toe te passen in ons project, zullen alle voorbereidende onderzoeken worden uitgevoerd 

met behulp van het ongewervelde model Drosophila of fruitvlieg .  Alleen de meest gangbare Hippo pathway-

componenten zullen worden getest in kikkers met als doel te begrijpen hoe neuronale groei en vertakking worden 

beheerst in gewervelde soorten. Bovendien is het aantal dieren berekend voor elk experiment gebaseerd op 

literatuuronderzoek (bijvoorbeeld eerdere publicaties), statistische analyse en pilootstudies, om het aantal dieren te 

minimaliseren om statistische significantie te verkrijgen.

1) Nagaan of Drosophila  Down Syndrome Cell Adhesion Molecule  of Dscam1-signalering de functie van Yki 

beïnvloedt. In het bijzonder, of het de nucleaire import/export van Yorkie beïnvloedt tijdens axongroei en 

vertakking en zo ja, wat het onderliggende moleculaire mechanisme is. 

2) Bepalen of deze interacties en mechanismen worden bewaard in de vertebratenneuronen tijdens de 

ontwikkeling van Xenopus tropicalis . 

3) Bepalen of DSCAM en/of YAP/TAZ bijdragen aan regeneratieve axongroei in Xenopus tropicalis .

Ja, tegen 29/02/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Dscam / Hippo-signaalcascade, axongroei en vertakking, centrale zenuwstelsel regeneratie 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Mechanisme van axongroei en vertakking tijdens ontwikkeling en regeneratie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar (01/01/2019-31/12/2023)



3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De kikker Xenopus tropicalis  is een nieuwer model om de ontwikkeling van gewervelde dieren, regeneratie van het 

centrale zenuwstelsel en menselijke ziekten te bestuderen. Vergeleken met het traditionele model van Xenopus 
laevis  hebben X. tropicalis -dieren het voordeel dat het genoom strikt diploïde is en geen grote genduplicaties 

zoals X. laevis  of zebravis heeft ondergaan (bijvoorbeeld X. laevis  zijn tetraploïde en heeft veel genduplicaties). 

Ook de generatietijd is aanzienlijk korter dan in X. laevis  en maakt zo genetische experimenten van meerdere 

generaties mogelijk. In vergelijking met andere gewervelde modellen zoals de zebravis en salamander, heeft 

Xenopus het voordeel van regeneratieve en niet-regeneratieve stadia, wat een uitstekend model is om het 

mechanisme van axonregeneratie te begrijpen in vergelijking met niet-regeneratieve dieren, die een vergelijkbare 

reactie vertonen als zoogdieren.

Om de pijn te verminderen tijdens procedures bij levende dieren (bijvoorbeeld ruggenmergletsel, elektroporatie, 

levende beeldvorming) zullen dieren worden verdoofd vóór het respectievelijke protocol. De proefdieren werden in 

een gebufferde oplossing met aanvullende antibiotica. Bovendien worden dieren eenmaal per twee dagen gevoerd 

met verpulverd voedsel (larven) en pellets (kikkers). Als er hulp nodig is om te eten, zal het voedsel met een pipet 

naast de mond worden gebracht. Een constante monitoring van de dieren tijdens experimenten zal worden 

uitgevoerd door een getraind persoon. Humane eindpunten zijn vastgesteld om pijn, lijden of permanente schade 

te minimaliseren. Bij volwassen kikkers worden een controle van de huid, lichaamsvorm, kwaliteit van eieren, 

mobiliteit en rusttijd opgenomen. We evalueren de juiste morfologie van de ontwikkelingsstadia in embryo’s en 

controleren huidverkleuring, vermijdingsrespons en correcte voedselinname bij kikkervisjes.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Een gerichte chemoradiotherapie met twee stappen voor kleine kankers

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/11/2018-31/10/2022

Onlangs ontwikkelden we een ingenieuze, twee stappen antikanker therapeutische strategie genaamd OncoCiDia, 

voor het beheer van bijna alle vaste kankers, die nu in klinische proeven getest wordt bij zowel veterinaire als 

menselijke patiënten. Daarom wordt deze studie voorgesteld om het preklinisch therapeutisch potentieel van 

OncoCiDia verder te onderzoeken, met name in kleine solide tumoren bij verschillende soorten en via verschillende 

toedieningswijzen en uiteindelijk om de basis te leggen voor klinische toepassing in de toekomst.

Ja, tegen 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker, radiotherapie, necrosis-avid middelen, 

hypericine, radioactief jodium, gerichte therapie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De huidige studie gebruikt de bovengenoemde ratten, konijnen en muizen, en deze dieren delen gelijkenis met 

mensen, in termen van bloedtoevoer en tumorangiogenese, en kunnen tumorgedrag bij mensen beter nabootsen en 

dus meer translationele resultaten produceren voor daaropvolgende klinische proeven.

De dieren kunnen lijden aan milde tot matige pijn na een tumorimplantatiechirurgie en een pijnstiller kan worden 

toegediend indien aangegeven. Als de dieren de vastgestelde eindpunten (te grote tumor, overmatig gewichtsverlies, 

onvermogen om te eten of te drinken, enz.) te bereiken, zullen ze worden geëuthanaseerd door een overdosis 

verdoving intraperitoneaal.

Het huidige onderzoek heeft tot doel de werkzaamheid en veiligheid van OncoCiDia op kleine solide tumoren aan te 

tonen, die preklinische gegevens kunnen verschaffen voor de daaropvolgende klinische vertaling en een 

therapeutisch alternatief voor kankerpatiënten in een vroeg stadium die niet waarneembaar zijn door beeldvorming 

of gecontra-indiceerd zijn voor radicale chirurgie.

Sprague Dawley ratten, Nieuw-Zeelandse witte konijn, muizen.

ratten n = 520; konijnen n = 150; muizen n = 180.

De dieren kunnen na een tumorimplantatie milde tot matige pijn hebben. Als de dieren de vastgestelde eindpunten 

(te grote tumor, overmatig gewichtsverlies, onvermogen om te eten of te drinken, enz.) bereiken, zullen ze worden 

geëuthanaseerd door een overdosis Nembutal intraperitoneaal.

Op basis van het principe en het mechanisme van OncoCiDia dat het zich richt op reeds bestaande tumorvaten en 

necrose creëert, zijn tumordragende diermodellen essentieel om de in vivo micro-omgeving van de tumor na te 

bootsen en daardoor het therapeutisch potentieel van OncoCiDia beter te demonstreren.

We hebben de juiste statistische kracht overwogen om de validiteit van de onderzoeksconclusie te waarborgen. We 

hebben de experimentele technieken om het falen van het bouwen van diermodellen te verminderen verbeterd. We 

onderzoeken ook het therapeutisch effect van toediening van OncoCiDia via de hepatische slagader bij konijnen, 

waarvan wordt aangenomen dat het een grotere effectgrootte heeft en dus de vereiste steekproefomvang 

vermindert.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van kraakbeencel metabolisme in de pathologie van osteoartritis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01.01.2019 - 31.12.2022

Osteoartritis (OA) is de meest voorkomende degeneratieve gewrichtsaandoening met een steeds toenemende 

prevalentie, mede door onze vergrijzende maatschappij. De huidige therapieën zijn jammer genoeg symptomatisch 

en genezen de ziekte dus niet. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor OA, maar het falen van kraakbeencellen 

(chondrocyten), het enige celtype in gewrichtskraakbeen, wordt verondersteld een zeer belangrijke katalysator te 

zijn. Verschillende studies suggereren dat tijdens OA ongewenste metabole veranderingen in de chondrocyten hun 

overleving en functie aantasten, wat we in dit project zullen onderzoeken door gebruik te maken van preklinische 

muismodellen en stalen van OA-patiënten. De resultaten van dit onderzoek zullen ongekend inzicht verschaffen in 

de rol van nutriënt metabolisme voor het functioneren van chondrocyten tijdens homeostase en OA, en kunnen 

dienen als basis voor de ontwikkeling van nieuwe, metabolisme-geïnspireerde, behandelingen.

Ja, tegen 28.02,2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Osteoartritis - metabolisme - chondrocyten - kraakbeen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Onderzoek van ons labo en anderen heeft aangetoond dat botontwikkeling, maar ook de sequentie van 

gebeurtenissen tijdens osteoartritis in muizen zeer gelijkend is aan mensen.

Alle technieken voor de inductie van de pathologie zijn volledig op punt gesteld in ons labo en de operaties zelf 

worden uitgevoerd onder verdoving (ketamine-xylazine, isofluraan gas), waardoor de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren tot een minimum beperkt worden. Er wordt specifieke nazorg toegediend aan de dieren na de 

operaties (heat-pad om hypothermie te voorkomen, oogzalf om uitdroging van de ogen te vermijden). Ook wordt er 

de dag van de operatie, en indien nodig de volgende dagen, pijnstilling toegediend (Temgesic).

Het aangrijpen van celmetabolisme door middel van therapeutica heeft in verschillende domeinen al voor 

spectaculaire doorbraken gezorgd (bijvoorbeeld voor de behandeling van kanker). Wij vermoeden dat, net zoals vele 

andere cellen in het lichaam, kraakbeencellen ook metabole aanpassingen nodig hebben om hun functie te kunnen 

uitvoeren tijdens homeostase en pathologie. Verder onderzoek naar de rol van botcelmetabolisme is dus 

noodzakelijk om nieuwe inzichten te verkrijgen voor de ontwikkeling van therapeutica die het metabolisme 

aangrijpen en zo hopelijk een toepassing vinden in osteoartritis.

Muis

300

In een eerste set van experimenten zal in de transgene muizen osteoartritis geïnduceerd worden door middel van 

chirurgsiche destabilisatie van de meniscus (DMM). In een volgende reeks van experimenten zullen we, gebruik 

makend van het DMM model, verschillende molecules testen die mogelijks een beschermend/genezend effect hebben. 

Uiteindelijk ondergaan deze dieren euthanasie  Indien uit het gedrag van de dieren en andere parameters 

(gewichtsverlies (>20%), haaruitval, verminderde mobiliteit,...) blijkt dat de dieren erg lijden onder de manipulaties, 

worden deze vroegtijdig uit de studie genomen.De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Er bestaan geen in vitro alternatieven gezien de fysiologische interacties tussen verschillende cellen in de 

botomgeving niet na te bootsen zijn in vitro. Ons onderzoeksdomein is de integratieve fysiologie en de vereiste 

analysis zijn niet haalbaar in vitro.

Verschillende transgene muizenstammen zullen geanalyseerd worden waarvan we zowel de kolonie moeten 

onderhouden als muizen kweken voor de specifieke experimenten en analyses. Op basis van (i) onze eigen 

(gepubliceerde of preliminaire) resultaten en (ii) steekproefgroottebepalingen hebben we geanalyseerd hoeveel 

dieren we nodig zullen hebben om met voldoende statistische zekerheid een minimaal relevant effect tussen de 

verschillende condities te kunnen detecteren.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De gegevens van deze en vorige gerelateerde studies zijn nuttig voor het verdere onderzoek naar de

werkingsmechanismen en effecten van component x tijdens kritieke ziekte en kunnen leiden tot nieuwe

behandelingsmethoden van kritiek zieke patiënten,

muizen

398

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor kritiek zieke patiënten, zijn deze muizen ernstig 

ziek (peritonitis na blinde darm ligatie en punctie). Net zoals patiënten op intensieve zorgen krijgen de muizen  

meerdere keren per dag sterke 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 geëuthanaseerd, spierkrachtmetingen worden 

gedaan en alle organen ingevroren en bewaard voor verdere  analyse. De ernst van het project wordt als ernstig 

ingeschat.

Kritieke ziekte is een zeer complex ziekteproces met een effect op alle organen en een wisselwerking tussen alle

organen van de patiënt. Op dit moment bestaat er nog geen dierloze methode om deze interacties te bestuderen,

laat staan om de veiligheid van mogelijke nieuwe geneesmiddelen te evalueren. 

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.

Dit klinisch relevant muizenmodel laat toe om de complexe interacties tussen organen tijdens kritieke ziekte en het

effect van het toedienen van component x 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. 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, temperatuur en dag-

nachtritme gecontroleerd zijn.

In een vorig project hebben we ontdekt dat de toediening van substantie X een beschermend effect heeft op het 

verlies van spierkracht tijdens kritieke ziekte. Substantie X is echter een racemisch mengsel. Voor dat we een 

klinische studie kunnen uitvoeren, moeten we weten of D-en/of L-vorm van substantie X een zelfde werking heeft.

Ja, tegen 28/02/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kritieke ziekte, spierafbraak

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Exploratie van de farmacologische eigenschappen van substantie X tijdens kritieke ziekte : welke isomeer heeft de 

beste werking: D of L- vorm of het racemische mengsel?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2019-31/12/2021
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

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 zullen als gevolg van de injectie van cellen een tumor ontwikkelen, deze zal nauwgezet opgevolgd

worden en bij een grootte van 200 mm3 zal de behandeling (door middel van injectie in buikholte of in de

vene) starten en verwachten we een daling in tumorgrootte. De graad van ernst van dit experiment is matig. 

Dit is noodzakelijk aangezien er aanzienlijke verschillen zijn in genregulatie en expressie bij in vitro en in vivo

experimenten. Daarnaast kunnen tumorgroei, farmacokinetiek van doelgerichte therapie en tumorprogressie

niet in vitro worden onderzocht.

We zullen het minimum aantal muizen gebruiken die nodig zijn om statistisch relevante experimenten uit te

voeren. We kiezen bewust voor cellijnen die gemakkelijk groeien in proefdieren (in 80% van de gevallen) om zo

het aantal nodige muizen zo veel mogelijk te beperken. Dit garandeert ons de beste kansen op succes met het

laagst mogelijk aantal proefdieren en een goede standaard voor eventuele vervolgprojecten.

In translationeel kanker onderzoek met als doel een betrouwbare en voorspelbare respons te bekomen voor een

nieuwe of reeds bestaande compound in een brede variatie van tumortypes, blijkt het muismodel het meest

aangewezen en representatief voor de patiënt met kanker. Om het algemeen welzijn van de dieren zo goed

mogelijk te garanderen implementeren we volgende maatregelen: kooiverrijking onder de vorm van

papierkrullen; aangepaste anesthesie en analgesie voor, tijdens en na chirurgische en/of pijnlijke ingrepen;

nauwgezet opvolgen van tumorgroei en stopzetten experiment bij bereiken van maximum toelaatbare tumor

volume; aangepaste voeding bij afname gewicht, ...

Huid melanoma is de voornaamste oorzaak van huidkanker-gerelateerde sterfte. Melanoma wordt tegenwoordig

behandeld met getargette of met immuuntherapie. Beide strategieën werken erg efficiënt maar niet bij alle

patiënten en de ontwikkeling van resistentie blijft een groot probleem. Daarom is het belangrijk om nieuwe

therapeutische strategieën te ontwikkelen die resistentie kunnen uitstellen en/of verhinderen. Deze studie richt

zich vooral op de evaluatie van de gecombineerde therapie van antibiotica en immuuntherapie. De focus van

dit project ligt hoofdzakelijk op moeilijk te behandelen melanoma types waarvoor heel weinig

behandelingsmethoden bestaan. Dit project is gebaseerd op het hergebruiken van therapieën die reeds lang

ingeburgerd zijn voor andere doeleinden en dus op korte termijn klinisch relevant kunnen zijn voor de

patiënten.

Door het implementeren van een betrouwbaar en voorspelbaar preklinisch in vivo model, kan het huidige zeer

lage slaagpercentage in kanker R&D vermeden worden. De belangrijkste oorzaak van falen van een anti-

kankerdrug in klinische fase is een gebrek aan efficiëntie en safety voornamelijk te wijten aan een gebrek aan

een betrouwbaar en voorspelbaar preklinisch in vivo model. Door het tijdig stopzetten van de ontwikkeling van

een compound in de preklinische fase, worden de hoge kosten geassocieerd met klinische fase vermeden. Dit

heeft niet alleen een economsch aspect maar ook een ethisch aspect: minder patiënten zullen behandeld

wordenmet weinig tot geen efficiënte medicatie, grote patientengroepen zullen opgesplitst worden ahv

biomarkers en het overlevingspercentage zal positief beïnvloed worden.

Muis - 144 muizen. C57BL/6

neen

neen

neen

De response van melanoma op inhibitie van de mitochondriale functie gecombineerd met immunotherapie

1 jaar 

melanoma,  immunotherapie, mitochondriën, antibiotica resistentie

neen

ja

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Preklinische testing van een nieuw cardiovasculair assist device

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2019 - 31/12/2023

Met dit onderzoek wil men een nieuwe endovasculaire hartpomp voor de lange termijn ondersteuning van het hart 

testen. Deze nieuwe hartpomp wordt via de aortaboog ingebracht. Eerdere proeven leidden steeds tot 

verbeteringen/aanpassingen aan de pomp. Met dit project wil men de weefselreactie op de pomp en de reactie van 

de verschillende bloedcomponenten op de pomp en de mechanische stress van het assist device op lange termijn 

bestuderen.Verschillende reeksen van dierproeven kunnen uiteindelijk leiden tot een geoptimaliseerd, finaal 

ontwerp voor de klinische toepassing.   

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, endovascular, durability, feasability

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het varkensmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen omwille van de analogie met de 

anatomie van de mens. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. De dieren worden dagelijks 

geobserveerd in de stallen. Bij afwijkend gedrag of afwijkende uiterlijke kenmerken zal verder onderzoek gebeuren 

door de laboranten of de dierenarts om de oorzaak te achterhalen. De proef zal vroegtijdig stopgezet worden bij 

ondraaglijk lijden van de dieren door falen van de pomp of als gevolg van een onbehandelbare infectie.

Mogelijkheid tot endovasculaire access met een verbeterd vasculair assist device

Varkens

36 +36

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na de ingreep 

zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. De graad van de ernst: terminaal. De dieren zullen geëuthanaseerd worden 

met een injectie euthasol (120mg/kg).  

Om de haemocompabiliteit (=reactie van het bloed op vreemd materiaal) en het uiteindelijke effect van de pomp te 

bestuderen, dient een levend proefdiermodel gebruikt te worden. 

Verschillende dierreeksen zijn nodig om de voortdurende verbeteringen te testen. Omwille van de bijhorende 

variabiliteit binnen de verschillende dieren en de mogelijke uitval van de dieren is het aantal van 36 te 

verantwoorden.  Het initiële probleem van het ingroeien, vergt verder onderzoek en extra dieren om de assist 

device te kunnen valideren. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Beoordeling van de kwaliteit van kleine kunstbloedvaten, gemaakt met biologisch materiaal, in een levend 

dierenmodel.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019 - 30/04/2020

Bij vergevorderde ziekte van de kransslagaders van het hart is het aanleggen van overbruggingen noodzakelijk. 

Hiervoor worden slagaders en aders van de patiënt zelf gebruikt, de huidige gouden standaard. Echter, deze opties 

kennen hun grenzen, doordat deze bloedvaten reeds gebruikt zijn, ziek zijn, of dat de vaten vroegtijdig verkalken 

(voornamelijk een probleem bij het gebruik van aders). De huidige kunstbloedvaten gemaakt uit kunststof zijn niet 

geschikt voor de kleine doorsnede die noodzakelijk is voor overbruggingen van de kransslagaders. Er treedt 

overgroei van weefsel op aan de binnenkant van het kunstbloedvat, met klontering en verstopping tot gevolg. 

Deze kunstbloedvaten kunnen ook niet mee omvormen of groeien in het lichaam.

Er is nood aan een kunstbloedvat, gemaakt uit biologisch materiaal, dat gebruikt kan worden in een omgeving 

waar het een kleine diameter moet hebben maar wel weerstandig is aan hoge drukken, en die langdurig 

doorgankelijk blijft. 

Ja, tegen 30/6/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) elastine, elastingraft, Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) of overbruggingen, vasculaire graft

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Schapen zijn een gekend model om kunstbloedvaten te testen van 4 - 6 mm doorsnede als implantaten van de 

halsslagaders. Dit is vlot toegankelijk en gelijkaardig aan de diameter van kleine menselijke slagaders.

Kleinere proefdieren zijn minder geschikt owv de diameter van de bloedvaten alsook de toegankelijkheid.

De dieren worden dagelijks verzorgd en geobserveerd. Er is aandacht voor optimalisatie van het verblijf: dagelijkse 

verversing, groepshuisvesting indien mogelijk, muziek 

Zowel tijdens de operatie als nadien zal pijnstilling en antibiotica worden toegediend.

De dieren zullen gemonitord worden op probleemtekens. Extra pijnstilling kan voorzien worden. Indien er twijfel 

is rond problemen van het kunstbloedvat, kan steeds een echografie worden verricht. En indien er blijvend lijden, 

pijn, of schade is ondanks genomen maatregelen, zal het experiment vroegtijdig stopgezet worden dmv 

euthanasie.

De kunstbloedvaten zijn reeds getest in een labo omgeving. De volgende stap is deze onderwerpen aan de grote 

verschillen die bestaan in een natuurlijke bloedsomloop, zoals in een proefdier. Dit is ook een voorwaarde om 

uiteindelijk goedgekeurd te worden voor menselijk gebruik. Indien dit kunstbloedvat goed blijkt, zijn er veel 

potentiële voordelen:

- Kwaliteit van de overbrugging van de kransslagader zal hoger zijn omdat de kans op verkalking minder is dan bij 

een lichaamseigen ader of de huidig beschikbare kunstbloedvaten

- Ook bij patiënten met zieke bloedvaten, of bij patiënten waar er geen andere bloedvaten beschikbaar zijn, 

kunnen kwaliteitsvolle overbruggingen worden gemaakt op het hart

- Hartoverbruggingsoperaties kunnen sneller verlopen omdat er geen bloedvat meer moet worden uitgehaald uit 

de patiënt. Tevens 1 wonde minder die moet genezen.

Schapen (Standaard ras, Swifter)

21

Als gevolg van de chirurgische procedure, waarbij de greffeof graft  thv de halsslagader geplaatst wordt, wordt 

verwacht dat hij enkele dagen pijn zal hebben van de insnede in de huid en de manipulaties. Hiervoor wordt 

pijnstilling voorzien. Wanneer de wonde genezen is, wordt geen verdere weerslag verwacht. Aangezien de 

chirurgie onder narcose plaatsvindt, alsook de opoffering, wordt verder geen lijden of distress verwacht; indien dit 

wel optreedt zal versneld overgegaan worden tot euthanasie.

De verwachte graad van ernst van deze effecten is matig.

Het lot van de dieren na het project is euthanasie. Hiervoor wordt het dier eerst verdoofd, en wordt dan met een 

overdosis van barbituraten euthanasie gepleegd.

Een dierproef is een noodzakelijke stap om de kwaliteit te testen met oog op levenslange implantatie in een mens:

- Onderwerpen van het bloedvat aan echte bloeddrukken en bloeddruksveranderingen

- Kijken naar de interactie van het materiaal van het kunstbloedvat met het bloed van een levend organisme 

(klontering? afstoting? overgroei?)

- Testen van langdurige effecten van de bloedcirculatie met al zijn natuurlijke variatie (niet alleen de eerste uren, 

maar over langere termijn, omdat deze bloedvaten idealiter levenslang zullen meegaan)

1. Er zijn reeds uitvoerige laboratorium &  mechanische testen gebeurd mbt hemocompatibiliteit, weerstandigheid 

aan hoge drukken, compliantie, cel infiltratie, en endothelialisatie, zodat het kunstbloedvat zo ver mogelijk 

ontwikkeld is vòòr dierenproeffase.

2. Er is een power analyse uitgevoerd om het minimum aantal schapen te berekenen om een verschil te vinden

3. Er wordt in 1 schaap zowel het nieuw bloedvat ingeplant alsook een reeds beschikbaar kunstbloedvat om 

meteen de vergelijking te kunnen maken
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Kweken van Aedes aegypti muggen door het voeden op muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019-31/03/2021

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 muggen te 

infecteren in de BSL3-faciliteit van het Rega Instituut. Met deze technieken zullen we vervolgens de transmissie van 

resistente arbovirussen door muggen bestuderen. Voor dit project is het dus noodzakelijk een 

muggenkweekprogramma, waarbij de muggen zich voeden met muizenbloed, op te zetten.

Ja, tegen 31/05/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) arbovirus, mug, muis, antivirale middelen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

We gebruiken AG129 en SCID muizen omdat we van deze muizensoorten een kweekprogramma hebben in het 

animalium van ons instituut en dit ons toelaat om de muizen te gebruiken uit het kweekprogramma die op 

overschot zijn. 

De muizen zullen algemeen verdoofd worden vooraleer ze bovenop een kooi met volwassen muggen worden 

gelegd. Verder zullen de muizen in een houder geplaatst worden zodat het gezicht van de muis beschermd is. 

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. 

muis (AG129 en SCID) 

40 AG129 muizen en 40 SCID muizen

De graad van ernst van de handelingen die met de dieren worden gesteld is licht. De muizen zullen algemeen 

verdoofd worden vooraleer ze bovenop een kooi met muggen worden gelegd. Verder zullen de muizen in een 

houder geplaatst worden zodat het gezicht van de muis beschermd is. Na één voedingscyclus van 5 weken, zullen 

de muizen geëuthanaseerd worden omdat deze 'overschot'-muizen al oud zijn bij de start van het experiment en 

niet meer voor andere experimenten kunnen gebruikt worden. 

Het gebruik van muizen voor het instand houden van de Aedes muggenkolonie heeft als voordeel dat er voor alle 

experimenten bloed kan gebruikt worden van dezelfde soort muizen 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. 

We gebruiken voor het voeden van de muggen muizen die op overschot zijn van de muizenkweekprogramma's in 

het animalium. Dit zijn muizen die te oud zijn om nog gebruikt te worden voor andere experimenten. Een muis kan 

gedurende één voedingscyclus van een muggengeneratie vijf keer gebruikt worden (maximaal 1 keer per week). 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen en ratten zijn het beste geschikt voor evaluatie van radiofarmaceutische preparaten, eerst in gezonde 

muizen/ratten en nadien in tumormodellen.

Gedurende intraveneuze injectie en opoffering zijn de dieren verdoofd (gasanesthesie), zodat pijn, lijden en angst 

minimaal zijn. Er worden geen neveneffecten bij de dieren verwacht.Het welzijn van de dieren wordt dagelijks 

gemonitord.

Terbium heeft vier medische interessante isotopen: Terbium-152 voor PET toepassingen, Terbium-155 voor SPECT 

toepassingen, Terbium-161 voor Beta min en auger elektron therapie en tenslotte Terbium-149 voor alfa therapie. 

Het doel van dit project is nieuwe terbium gebaseerde radiofarmaceutische preparaten te ontwikkelen en te 

evalueren voor zowel diagnostisch en therapeutisch gebruik. Na preklinische evaluatie van de nieuwe 

radiofarmaceutische preparaten is klinische translatie in samenwerking met het ziekenhuis de doelstelling,

muizen, ratten

muizen: 105; ratten:15

De dieren zullen intraveneus geinjecteerd worden met Tb-gemerkte radiofarmaceutische preparaten, onder 

verdoving (gasanesthesie). Aangezien slechts zeer lage concentraties worden geinjecteerd worden geen of matige 

negatieve effecten verwacht. De in vivo  biodistributie van de verschillende radiofarmaceutische preparaten zal 

geevalueerd worden, dit zijn terminale experimenten,

De evaluatie van radiofarmaceutische preparaten moet in vivo gebeuren om de in vivo farmacokinetiek van deze 

preparaten te bepalen, dit is niet mogelijk met behulp van in vitro assays. Indien deze in vivo testen niet gebeuren 

is klinische translatie met als doel diagnose en behandeling van kanker helaas niet mogelijk,

Er zal steeds eerst gestart worden met een pilootstudie om de meest belovende radiofarmaceutische preparaten te 

selecteren. Nadien zal gebruik gemaakt worden van in vivo beeldvormingstechnieken zodat zo weinig mogelijk 

proefdieren zullen gebruikt worden.

Nucleaire geneeskunde is een belangrijke discipline in de diagnose, opvolging en behandeling van kanker. Hiervoor 

moeten radiofarmaceutische preparaten ontwikkeld worden die afhankelijk van het gebruikte radionuclide kunnen 

gebruikt worden voor diagnostische of therapeutische toepassingen. Het doel van dit project is nieuwe terbium 

gebaseerde radiofarmaceutische preparaten te ontwikkelen en te evalueren voor zowel diagnostisch en 

therapeutisch gebruik. 

Ja, tegen 01/06/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Nucleaire geneeskunde, PET, SPECT, targeted radionuclide therapy, farmacokinetiek

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van terbium-gemerkte radiofarmaceutische preparaten voor diagnostisch en therapeutisch gebruik

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/05/2019-01/04/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen  zijn het beste geschikt voor evaluatie van radiofarmaceutische preparaten, eerst in gezonde muizen en 

nadien in tumormodellen.

Gedurende intraveneuze injectie en opoffering zijn de dieren verdoofd (gasanesthesie), zodat pijn, lijden en angst 

minimaal zijn. Er worden geen of slechts lichte neveneffecten bij de dieren verwacht. Het welzijn van de dieren 

wordt dagelijks gemonitord.

Cel penetrerende alphabodies kunnen ook intracellulaire targets bereiken in kankercellen, wat niet mogelijk is met 

huidig beschikbare vectormoleculen (vb antilichamen of nanobodies). Dit is belangrijk om op deze manier nieuwe 

targets te hebben voor diagnose en behandeling van kanker. Dit project zal het potentieel van alphabodies als 

nieuwe vectormolecule voor radiofarmaceutische preparaten evalueren, indien dit positief is kunnen zowel 

diagnostische als therapeutische preparaten ontwikkeled worden met als finaal doel klinische translatie. 

muizen

muizen: 63 

De dieren zullen intraveneus geinjecteerd worden met 18F-gemerkte radiofarmaceutische preparaten, onder 

verdoving (gasanesthesie). Aangezien slechts zeer lage concentraties worden geinjecteerd worden geen of lichte 

negatieve effecten verwacht. De in vivo  biodistributie van de verschillende radiofarmaceutische preparaten zal 

geëvalueerd worden, dit zijn terminale experimenten.  De ernst van het project wordt als licht ingeschat.

De evaluatie van radiofarmaceutische preparaten moet in vivo gebeuren om de in vivo farmacokinetiek van deze 

preparaten te bepalen, dit is niet mogelijk met behulp van in vitro assays. Indien deze in vivo testen niet gebeuren is 

klinische translatie met als doel diagnose en behandeling van kanker helaas niet mogelijk.

Er zal steeds eerst gestart worden met een pilootstudie om te meest belovende radiofarmaceutische preparaten te 

selecteren. Nadien zal gebruik gemaakt worden van in vivo beeldvormingstechnieken zodat zo weinig mogelijk 

proefdieren zullen gebruikt worden.

Nucleaire geneeskunde is een belangrijke discipline in de diagnose, opvolging en behandeling van kanker. Hiervoor 

moeten radiofarmaceutische preparaten ontwikkeld worden. Het doel van dit project is cel penetrerende 

alphabodies te evalueren als nieuwe vector molecules voor radiofarmaceutische preparaten voor diagnostisch en 

therapeutisch gebruik. Andere beschikbare vector molecules kunnen enkel extracellulaire targets bereiken. 

Alphabodies daarentegen kunnen ook intracellulaire targets bereiken wat uiteraard enorme mogelijkheden biedt. In 

dit project zal het potentieel van deze nieuwe constructen geëvalueerd worden voor diagnostische en 

therapeutische toepassingen.

Ja, tegen 01/05/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Nucleaire geneeskunde, PET, SPECT, targeted radionuclide therapy, farmacokinetiek, alphabody

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Alphabodies als nieuwe vector molecules voor radiopharmaceutische preparaten voor diagnostisch en therapeutisch 

gebruik

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/04/2019-01/03/2024
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 het kniegewricht van ratten wordt er een osteochondraal defect gemaakt wat 1 tot 2 weken postoperatief een 

matige tot ernstige pijn kan teweeg brengen. De ratten zullen zullen op specifieke tijdstippen geëuthanaseerd 

worden voor evaluatie. Het ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

In vitro culturen van geïsoleerde cellen zijn bruikbaar voor de evaluatie van het expressie van eiwitten die 

betrokken zijn bij botvorming maar missen de biochemische, fysiologische en biofysische complexiteit die aanwezig 

zijn in vivo setting. Wij kunnen hier niet de natuurlijke omgeving nabootsen en bijgevolg het effect van exogene 

factoren die betrokken zijn bij kraakbeen- en botvorming evalueren. Vandaar dat een kniegewricht in een diermodel 

nodig is voor de evaluatie van ons 3D construct in het proces van herstel van osteochondrale gewrichtsdefecten in 

zijn natuurlijke omgeving.

Combinaties van scaffolds, cellen en groeifactoren zullen initieel in vitro geëvalueerd worden voor de inductie van 

kraakbeen- en botvorming. De meest belovende combinaties zullen verder gebruikt worden voor in vivo studies, 

aangezien deze het meest relevant zijn.

De naakte rat is een model dat gebruikt wordt om de kloof tussen in vitro en grote proefdierstudies te dichten en 

laat ons toe om humane stamcellen te evalueren in het herstel van osteochondrale defecten. De dieren worden 

onder algemene anaesthesie behandeld en na volledig ontwaken voorzien van water, eten en kooiverrijking. Ze 

worden de eerste dagen postoperatief opgevolgd en voorzien van adequate pijnstilling. Tot op het einde van het 

experiment worden zij opgevolgd met oog voor hun welzijn om direct te kunnen ingrijpen als pijn of ongemak 

wordt opgemerkt. 

De doelstelling van dit onderzoeksproject is herstel van een osteochondraal defect dat niet meer spontaan heelt en 

aanleiding kan geven tot het ontstaan van osteoarthritis. Wereldwijd worden talrijke patiënten getroffen door 

osteochondrale defecten bv in het kniegewricht. In een beginstadium worden chirugische technieken gebruikt om 

nieuw kraakben en bot te vormen maar meestal wordt er fibreus kraakbeen gevormd dat op termijn leidt tot 

degeneratie van het kraakbeen en onderliggend bot en uiteindelijk is het plaatsen van een knieprothese 

noodzakelijk. Een nieuwe strategie is nodig om deze defecten die kraakbeen en onderliggend bot aantasten, te 

herstellen eventueel met behulp van stamcellen.

Een ratmodel is kosteffectief en kan als ‘proof-of-concept’ gebruikt worden om de kloof tussen in vitro 

experimenten en preklinische grote proefdierstudies te dichten. In een vorige studie werd een kraakbeendefect 

ontwikkeld dat niet meer spontaan kan helen en deze defecten worden nu gebruikt om met behulp van stamcellen 

een herstel van een dergelijk osteochondraal defect in de rat te bekomen. Het doel van deze studie is de 

ontwikkeling van 3D stamcel implantaten en dit te testen in een klein diermodel vooraleer de translatie te doen 

naar een groot diermodel en uiteindelijk de mens.

172  ratten over een periode van 5 jaar

neen

neen

neen

Evaluatie van het gebruik van cell gebaseerde implantaten voor het herstel van bot-kraakbeen (osteochondrale)

letsels in het kniegewricht van ratten.

Begindatum : 22/03/2019 Einddatum: 22/02/2024

osteochondraal - regeneratie - stamcel implantaat

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Handelingen die bij het dier zullen worden uitgevoerd zijn (i) toediening van vaccins en (ii) regelmatige 

bloedname.

De toediening gebeurt via naald-vrije, subcutane of intramusculaire injectie en verwacht wordt dat het dier 

hier slechts lokaal een ongemak van ondervindt. Gezien de vaccins reeds in een voorgaand project uitgebreid 

en zonder negatieve effecten werd getest op muizen, hamsters, alsook varkens, wordt verwacht dat ook 

tijdens deze studie het varken geen negatieve effecten zal ondervinden. Regelmatige bloedname zal worden 

uitgevoerd door ervaren dierenverzorgers en zal gebeuren via aderlijke punctie. Het varken zal hiervan milde 

hinder ondervinden. Mogelijke negatieve effecten zullen nauwgezet worden opgevolgd. Alle dieren zullen na 

afloop van de proef humaan geëuthanaseerd worden. De ernst van project wordt als licht ingeschat.

Momenteel zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om de seroconversie van een varken in silico, in vitro 

of ex vivo te evalueren.

In een voorgaande studie werd aangetoond dat 65% van de dieren seroconversie vertonen na vaccinatie. Om 

te kunnen garanderen dat seroconversie met een >99% zekerheid wordt waargenomen in de voorgestelde 

experimenten, werd de minimale grootte per groep berekend van 5 dieren. Voor andere experimenten werd 

een seroconversiegraad van 45% geschat, waardoor een minimum aantal van 10 dieren per groep vereist is. 

Deze aantallen worden binnen deze studie gehandhaafd om een minimum aantal dieren te gebruiken, maar 

toch een >99% kans te hebben om seroconversie waar te nemen in de groep.

Het varken is de doelwitspecies voor het voorgestelde vaccin en momenteel zijn er geen alternatieve modellen 

beschikbaar die het mogelijk maken om de serologische conversie van een varken te bepalen. Gebaseerd op 

eerder uitgevoerde studies in muizen, hamsters en varkens, worden geen negatieve effecten van het product 

op varkens verwacht. Door het inzetten van ervaren dierenverzorgers wordt eveneens het ongemak 

veroorzaakt door bloednames tot een minimum herleid.

Men heeft 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 en hamsters. Ook in varkens werd in een voorgaande pilootstudie de basis van deze technologie 

aangetoond. In deze studie zal de technologie verder worden geoptimaliseerd op varkens met als doel het 

aantonen van de vermenigvuldiging van het vaccinvirus in het varken en het uitlokken van een 

immunologische reactie op het vaccinvirus.

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 deze studie zullen 152 varkens gebruikt worden.

neen

neen

neen

Seroconversiestudies ter evaluatie van een plasmide gebaseerde, geattenueerde virus vaccin technologie 

(PLLAV)

5 jaar

vaccin platform, veterinair vaccin

neen

ja

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis een goed gekarakteriseerd model voor het bestuderen van allergie. De protocollen die zullen worden 

uitgevoerd zijn geoptimaliseerd voor de muis. Ook de isolatie van weefsels na euthanasie is geoptimaliseerd voor 

de muis. 

Op elk tijdstip tijdens de experimentele procedures zullen de fysieke parameters van de muizen in acht genomen 

worden, zoals de activiteit (rondlopen in de kooi), grooming (het zichzelf verzorgen), eet- en drinkpatroon, het 

behouden van het lichaamsgewicht. Direct na het druppelen in de neus (endonasale instillatie) zal er extra 

aandacht besteed worden aan het ademritme en de activiteit van de muis. In het onwaarschijnlijke geval dat een 

muis niet hersteld van deze procedure zal deze niet verder worden opgenomen in het experiment en zo nodig 

humaan geëuthanaseerd worden.

Momenteel worden patienten met nasale hyperreactiviteit behandeld met anti-histaminergica ofwel door het 

ontzenuwen van de neus. Beide therapieen hebben hun nadeel doordat ze ofwel chronisch moeten worden 

genomen ofwel zeer ingrijpend zijn. Dit project zal leiden tot een betere kennis van de ziektemechanismen die 

leiden tot nasale hyperreactiviteit. Bijkomend kunnen we het effect van specifieke agonisten en antagonisten van 

TRP kanalen op de ziektesymptomen onderzoeken. Hiervoor gebruiken we reeds geoptimaliseerde muismodellen, 

zoals het allergische rhinitis model. Door te ontrafelen hoe neuronen bijdragen tot nasale hyperreactiviteit zou 

toekomstige therapie meer gefocust kunnen worden toegepast, met minder bijwerkingen en een langdurig 

resultaat.

muizen. 

2280

Allergische rhinitis wordt geïnduceerd door intraperitoneale injectie van ovalbumine gevolg door een intranasale 

challenge. We evalueren ademhalingsparameters door het uitvoeren van plethysmografie. Voor het uitvoeren van 

deze metingen, is er een aanpassingsperiode voorzien ter gewenning aan de plethysmografie-kamer. De graad van 

ernst van de effecten en handelingen met de dieren is licht. Muizen worden opgevolgd tijdens en na de nasale 

instillatie en plethysmografie metingen. Indien abnormaal gedrag (het niet-gewennen aan de plethysmografie-

kamer) of ademhalingsparameters (net na de instillatie) vastgesteld wordt, zullen de dieren uit de experimentele 

groep verwijderd worden en humaan geëuthanaseerd. 

Gezien de complexe fysiologische regeling van de ademhaling door nasale irritatie, met beinvloeding door 

verschillende weefsels (bloedvaten, immuuncellen, epitheelbarriere en bezenuwing), zijn er geen afdoende in vitro 

modellen beschikbaar voor studie van de pathologie van de hoge luchtewegen. Muizen behoren tot de laagste 

klasse van gewervelden waarbij de werking en interactie tussen de hogere en lagere luchtwegen verwant is met 

deze bij de mens. Dit maakt hen het proefdier van onze keuze.

Door samen te werken met een onderzoeksgroep die een expertise heeft op het gebied van allergie-modellen, 

kunnen we garanderen dat de experimentele procedures een hoge kans van slagen hebben. Op basis van eerder 

uitgevoerde experimenten van onze groep en gepubliceerde resultaten van andere onderzoeksgroepen, werd een 

statistische berekening (power-analyse) uitgevoerd waarbij we het relevante aantal dieren per groep berekenen. 

Dit voorkomt overgebruik van proefdieren zowel door overschatting als onderschatting (waarbij de proeven 

herhaald dienen te worden) van het benodigde aantal dieren.

Rhinitis is een veelvoorkomende aandoening die gepaard gaat met irritatie van de neusmucosa, overvloedige 

nasale secreties en verstopping.  Hoewel meestal niet levensbedreigend, reduceert rhinitis de levenskwaliteit van 

patienten en leidt dit tot een substantiele financiele kost voor de patient en de maatschappij. Het is echter nog 

onbekend hoe nasale hyperreactiviteit wordt bewerkstelligd door neuronen. We weten reeds dat bepaalde 

proteinen in neuronen, zoals Transient Receptor Potential of TRP ionenkanalen, een belangrijke rol spelen in het 

proces van nasale hyperreactiviteit. In dit project willen we ontrafelen hoe neuronen bijdragen tot nasale 

hyperreactiviteit en exact welke TRP ionenkanalen hierbij een cruciale rol spelen. 

Ja, tegen 29/02/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) rhinitis, TRP kanalen, nasale hyperreactiviteit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De studie van functionele eigenschappen van diverse celtypes bij hyperreactiviteit in de neus

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 09/01/2019 - 31/12/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Immuno-Oncologie model: opzet en validatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019-30/04/2022

Kanker immunotherapie heeft in de laatste 10 jaar grote spongen voorwaarts gemaakt en wordt nu succesvol 

toegepast bij verschillende kankers in gevorderd stadium. Er is echter nog steeds een grote medische vraag daar 

het overgrote deel van de patiënten geen langdurig herstel vertonen omwille van de intrinsieke en adaptieve 

weerstand. Bovendien blijven verschillende types van kanker ook tot heden onbehandelbaar. Een uitbreiding van 

de huidige set kanker immuuntherapie hulpstrategieën biedt de kans om meer kankertypes te behandelen en de 

slaagkans van de behandeling en overleven van de patiënt gevoelig te vergroten. 

Een gevarieerd pakket van muis-specifieke surrogaat eiwitten zullen aangemaakt worden om therapeutische 

concepten af te toetsen en specifieke doelwit combinaties in geldende preklinische in vivo modellen uit te 

werken.

Ja tegen 30/06/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nanobodies - kanker - immuno-oncologie - therapie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muis is het minst complexe diermodel waarin resultaten bekomen kunnen worden die vertaald kunnen 

worden naar klinische toepasbaarheid.

Tumorinjectie wordt uitgevoerd onder narcose. De plaats van implantatie werd gekozen daar deze geen ernstige 

hinder veroorzaakt en blijft de graad van ernst beperkt tot matig. De tumorgroei wordt 3 maal per week 

gemeten.  Het volume mag niet meer zijn dan 2000 mm³. Er zal voor worden gezorgd dat de huisvesting van de 

dieren wordt aangepast aan hun tumordragende toestand. 

De multi-specifieke surrogaat eiwitten  die een uitmuntende doeltreffendheid en veiligheid vertonen, zullen 

dienst doen al ontwerpvoorbeeld voor de ontwikkeling van humane kandidaat geneesmiddelen. Met behulp van 

de binnen Oncurious aanwezige ervaring zullen deze nieuwe therapeutische benaderingen toegevoegd worden 

aan de ontwikkelingspijplijn om verder ontwikkeld te worden tot een doeltreffend geneesmiddel. 

muis

3760

Door de aanwezigheid van een groeiende tumor op de flank zullen de muizen naar het einde van het 

experiment toe een tumormassa van ongeveer 2 gram dragen. De plaats van implantatie werd gekozen daar 

deze geen ernstige hinder veroorzaakt en blijft de graad van ernst beperkt tot matig. Het normale kooigedrag 

van de dieren wordt minimaal verstoord door de aanwezigheid van de tumor. Verdere reductie van de ernst 

wordt bekomen door de te testen molecules, waarvan effectieve tumorgroei-inhibitie verwacht wordt. Op het 

einde van het experiment zullen de dieren door getrainde laboranten geeuthanaseerd worden.

Immuno-oncologie is een complex gegeven waar samenwerking tussen ontstekings- of immuuncellen en de 

tumoromgeving moeten plaatsgrijpen. Deze processen kunnen enkel in het levend organisme bestudeerd 

worden. De muis wordt algemeen beschouwd als het minst complexe diermodel waaruit naar de mens 

vertaalbare informatie kan gewonnen worden. 

Statistische analyse van de gegevens van samenwerkende onderzoekers en literatuurgegevens geven aan dat een 

groepsgrootte van 10 dieren noodzakelijk is om significante resultaten te bekomen. Om de belangrijkste 

biologische effecten te  bevestigen, is het bovendien noodzakelijk om de studies twee maal uit te voeren. 

Studieplannen zullen aangepast worden waar mogelijk om rekening te houden met een zo optimaal mogelijk 

gebruik van controle dieren, dit door zo veel mogelijk behandelingsgroepen als praktisch uitvoerbaar samen te 

voegen in een alomvattend experiment. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de effecten van menselijke stamcellen in combinatie met statine medicatie in tevroeggeboren 

konijnen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019-31/12/2022

Dit project heeft als doel om na te gaan welke mechanismen aan de basis liggen van het effect dat menselijke 

stamcellen en het medicijn statine hebben op de longontwikkeling bij premature konijnen

Ja, tegen 1/3/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) longontwikkeling, foetale therapie, konijnmodel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het konijn is het meest relevante zoogdiermodel dat kan gebruikt worden voor deze experimenten. 

Wanneer de proefdieren meer dan 20% van hun lichaamsgewicht verliezen of ernstige hart- of 

ademhalingssymptomen vertonen of hoge pijnscores vertonen, zal het experiment voor het individuele dier 

afgebroken worden.

Het onderzoeken van deze mechanismen kunnen in principe leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

behandelingsstrategieën bij de mens

konijnmodel

373 (waaronder drachtige dieren en pups)

De pups worden via keizersnede onder algemene verdoving verlost. Aangezien de pups blootgesteld worden aan 

hyperoxie (wat ademhalingslast geeft) worden de verwachte negatieve effecten ingeschat als 'matig'. Op het einde 

van de experimenten worden die dieren geëuthanaseerd.

Gezien de complexiteit van de architectuur van het longweefsel bij de pasgeborene is er geen mogelijkheid om deze 

experimenten uit te voeren op celkweek of organoiden.

In eesrte instantie zal gebruik gemaakt worden van in vitro testing van de combinatie van stamcellen en statines 

zodat de ideale combinatie kan verder geëxploreerd worden bij de proefdierexperimenten.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Karakterisatie van Candida glabrata trehalase enzymen met als doel nieuwe antifungale medicijnen te vinden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019 - 30/04/2022

Het project onderzoekt welke trehalasen een belangrijke rol spelen in de virulentie van C. glabrata . Verschillende 

deletiestammen werden gemaakt en deze worden getest tijdens een in vivo muis model voor systemische infectie. 

Ja, tegen 30/06/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Candida glabrata - trehalose - stress resistentie - trehalase - systemische infectie - biofilm

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Via dit project krijgen we nieuwe inzichten over de stress resistentie van C. glabrata  en hoe dit gekoppeld is met de 

virulentie van deze pathogeen. Wanneer we weten welke trehalasen hier het belangrijkste zijn, hebben we mogelijke 

nieuwe drugtargets en kan er gezocht worden naar nieuwe antifungale middelen. 

Muis (Balb/C)

In de pilootstudie worden maximaal 84 muizen gebruikt om een correct muismodel te bekomen. De eigenlijke studie 

wordt uitgevoerd met maximaal 306 muizen. In totaal maximaal 390

De graad van lijden is ernstig. Candida cellen worden bij immuundeficiënte muizen ingespoten via de staartvene. 

Wanneer de C. glabrata cellen verspreid zijn over het lichaam van de muis is het mogelijk dat het dier moeite heeft 

om zijn eten en drinken te bereiken, wat kan leiden tot gewichtsverlies. Daarom zullen we het gewicht van het dier 

dagelijks monitoren. Wanneer we zien dat er een gewichtsverlies is van meer dan 2 g wordt het dier 

geeuthanaseerd.                                                                    

Om de interacties tussen de gastheer en de pathogenen te bestuderen zijn in vitro systemen niet voldoende. Het 

beste model om dit te bestuderen is het muismodel. Aangezien het immuunsysteem een belangrijke rol speelt bij de 

ontwikkeling van de infectie, is het gebruik van het minihost model Galleria mellonella niet aangewezen. Het is dus 

noodzakelijk om een systemische infectie te testen in een muis model. Op deze manier kunnen we onze mutante 

stammen verder karakteriseren. 

In eerste instantie voeren we een kleine pilootstudie uit om het model te verifieren en de variatie te kunnen

schatten voor het eigenlijk experiment waarin we de mutanten met de wild type stam vergelijken. Vervolgens

maken we gebruik van een statistische analyse (one-way ANOVA test) met de gegevens van de pilootstudie om zo

het aantal dieren die minimaal nodig zijn om correct een significant effect te observeren, te bepalen. We gebruiken

niet meer dieren dan werd bekomen via deze analyse.

We gebruiken muizen omdat dit model al meerdere malen gebruikt werd in het labo en er altijd een duidelijk

resultaat werd bekomen. Er worden verschillende maatregelen getroffen om het discomfort van de dieren zo

minimaal mogelijk te houden. Er wordt voldoende water en eten aangeboden. Er worden ook watjes, papieren

rolletjes en stokjes van hout in de kooien gelegd (verrijking). Bovendien zitten de de dieren altijd met 4 samen in een

kooi. Het dag/nacht ritme, temperatuur en vochtigheid worden ook dagelijks opgevolgd. Wanneer de C. glabrata

cellen verspreid zijn over het lichaam van de muis is het mogelijk dat het dier moeite heeft om zijn eten en drinken

te bereiken, wat kan leiden tot gewichtsverlies. Daarom zullen we het gewicht van het dier dagelijks monitoren.

Wanneer we zien dat er een gewichtsverlies is van meer dan 2 g wordt het dier geeuthanaseerd.     
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Het effect van component x op  veranderingen in het membraan van de skeletspier tijdens kritieke ziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 25/3/2019-23/3/2024

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 component x een positief effect heeft op de 

spierfunctie van kritiek ziek muizen. Voordat we op basis van deze resultaten een klinische studie uitvoeren, willen 

we eerst weten wat het preciese lot is van de toegediende component en hoe het zijn effect uitoefent,

Ja, tegen 23/05/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kritieke ziekte, spierafbraak

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

We hopen dat we door deze studie voldoende data hebben om deze nieuwe behandelingsstrategie te vertalen naar 

een klinische studie in patiënten zodat we kunnen  nagaan of het toedienen van component x ook bij patienten een 

positief effect heeft op de spierfunctie.

muis

61

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor kritiek zieke patiënten, zijn deze muizen ernstig 

ziek (peritonitis (peritonitis na blinde darm ligatie en punctie). Net zoals patiënten op intensieve zorgen krijgen de 

muizen  meerdere keren per dag sterke 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 geëuthanaseerd en worden alle 

organen ingevroren en bewaard voor verdere wetenschappelijke analyse.

 In het muizenmodel voor kritieke ziekte zullen we het effect van component x 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 werking van component x 

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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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. De 

verzamelde nieren worden voor verdere ex vivo proeven gebruikt.

Als de behandeling met deze molecule tijdens de bewaring op een machine de orgaankwaliteit verbetert, kunnen we 

ook organen van een mindere kwaliteit toch geschikt maken voor transplantatie. Op die manier kan het tekort aan 

organen voor transplantatie verminderd worden.

Varken

3

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. De ernst van het project wordt daarom als terminaal ingeschat.

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.

De controlegroep is reeds uitgevoerd als onderdeel van project P209/2017. Hiervoor hoeven dus geen dieren meer 

opgeofferd te worden.

We zullen in dit project het aantal dieren beperken door geen transplantatie te doen als test van de werking van het 

molecule. We vervangen het varken dat nodig is als ontvanger van de nier door een nabootsing van een 

transplantatie op de machine die de nier continue bevloeit. Deze machine laat toe om het resultaat te evalueren.

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. 

Met een nieuwe techniek vervangen we de bewaring op ijs door een bewaring op een machine die de 

omstandigheden van het menselijk lichaam nabootst. Tijdens de bewaring van de nier op deze machine kunnen we 

dan nagaan of de toediening van een bepaalde molecule de kwaliteit van het orgaan verbetert.

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nier, beta-hydroxybutyraat, transplantatie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Optimale dosis bepalen van molecule in varkensnieren voor transplantatieonderzoek

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019 - 30/04/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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.De 

verzamelde nieren worden voor verdere ex vivo proeven gebruikt.

Als de behandeling met dit peptide tijdens de bewaring op een machine de orgaankwaliteit verbetert, kunnen we ook 

organen van een mindere kwaliteit toch geschikt maken voor transplantatie. Op die manier kan het tekort aan 

organen voor transplantatie verminderd worden.

Varken

5

De varkens worden in kader van een ander project onder narcose gebracht met als doel de lever te verwijderen voor 

project (P027/2016). Echter vooraleer de lever gespoeld en verwijderd worden, worden voor dit project de beide nieren 

uitgehaald. Aangezien het dier niet kan overleven zonder lever en nieren, zal het dier onder narcose op een humane 

manier geëuthanaseerd worden. De ernst van project wordt daarom als terminaal ingeschat.

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 orgaankwaliteit tijdens en na transplantatie te bekomen is onmogelijk.

Voor het vinden van de optimale dosis zullen we dieren gebruiken die geëuthanaseerd worden binnen project

P027/2016. Dit maakt dat geen extra dieren moeten geëuthanaseerd worden voor dit project.

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. 

Met een nieuwe techniek vervangen we de bewaring op ijs door een bewaring op een machine die de omstandigheden 

van het menselijk lichaam nabootst. Tijdens de bewaring van de nier op deze machine kunnen we dan nagaan of de 

toediening van een bepaald molecule de kwaliteit van het orgaan verbetert.

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) peptide, niertransplantatie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Optimale dosis bepalen van een nieuwe molecule in varkensnieren voor transplantatieonderzoek

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 16/04/2019 - 15/04/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Bcl-2 proteïnen als potentiële nieuwe middelen voor behandeling van catecholaminergic polymorphic ventricular 

tachycardia

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1-06-2019 tot 30/05/2024

Mutaties in RyR isovorm 2 (RyR2) kunnen leiden tot verschillende hartziekten zoals catecholaminerge polymorfe 

ventriculaire tachycardie (CPVT). CPVT is gekarakteriseerd door aritmieën veroorzaakt door fysieke en/of 

emotionele stress die kunnen leiden tot plotselinge dood. Deze ziekte kan lang onopgemerkt blijven wat de kans 

vergroot op aritmieën en plotselinge dood. Mutaties in RyR2 zorgen voor verhoogde RyR2 gemedieerde Ca2+ 

vrijstelling wat bijdraagt tot het ontstaan van aritmieën. Normaliseren van excessieve RyR2 gemedieerde Ca2+ 

vrijzetting in CPVT is dus mogelijk een goede benadering in de behandeling van CPVT.

In dit project willen wij onderzoeken of de BH4 domeinen van Bcl-2 en Bcl-XL in cardiomyocyten kunnen 

aangewend worden om excessieve RyR2 gemedieerde Ca2+ vrijzetting te normaliseren zoals eerder onze 

preliminaire resultaten in cel modellen aantoonden. 

Ja, tegen 30/7/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Bcl-2, catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie, ryanodine receptor (RyR), Ca2+

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Dit onderzoek peilt naar de werking van het hart in de context van CPVT. Dit muismodel is reeds goed 

gekarakteriseerd voor het ontwikkelen van CPVT en draagt een RyR2 mutatie die ook in de mens CPVT veroorzaakt 

en is daarom het aangewezen model voor deze studie. Hierdoor is deze muis zeer geschikt om onze bevindingen in 

cel modellen te testen in een meer fysiologische context.

De muis wordt bij het begin van het experiment geeuthanaseerd. In dit project werd voor de snelste en minst 

pijnlijk/stressvolle manier van euthanasie geopteerd om het leed van deze muizen zo veel mogelijk te beperken

De bekomen resultaten kunnen van belang zijn in de context van CPVT maar ook van andere hart ziekten waarin 

RyR2 gemedieerde Ca2+ vrijzetting gewijzigd is. Deze resultaten kunnen aan de basis liggen voor de ontwikkeling 

van nieuwe therapiën gebaseerd op de Ca2+ inhiberende werking van de BH4 domeinen van Bcl-2 proteïnen

Muizen

muizen: 80

Dit onderzoek zal ex vivo gebeuren. Bijgevolg zal bij het begin van het experiment de muis worden geeuthanaseerd  

waarna het hart wordt geïsoleerd en hartcellen in cultuur worden gebracht. Op deze cellen zullen de experimenten 

gebeuren. Aangezien dit een terminaal experiment op genetisch gewijzigde muizen met een mogelijk ernstig 

phenotype, werd de graad van ernst als ernstig ingeschat. 

Onze initiele data in cel modellen, die RyR2 met dezelfde mutatie als het muismodel tot over expressie brengen, 

wijzen erop dat we de BH4 domeinen gunstige effecten kunnen hebben bij het verminderen van CPVT 

geassocieerde Ca2+ vrijstellingen. Deze resultaten moeten geverifieerd worden in een fysiologische context. 

Hiervoor zijn de primaire culturen van hartcellen waarin RyR2 met deze mutatie tot expressie komt cruciaal. 

Het gebruik van primaire culturen van hartcellen laat toe om op hartcellen van 1 muis meerdere behandelingen te 

testen. Dit vermindert drastisch het aantal nodige muizen voor deze studie.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De doelstelling van het project is een geschikt muismodel vinden om de werking van Imojev te onderzoeken. Muizen 

zijn hiervoor het meest geschikt, door de beschikbaarheid van nodige reagentia (anti-muis antilichamen voor 

depletie, ELISpot, intracellulaire cytokinekleuring,...) en hun gebruiksgemak (kost, huisvesting, handelbaarheid).

Er zal een tijdelijk ongemak zijn dat te wijten is aan het toedienen van het vaccin en het nemen van een bloedstaal.

Enkel bij het toedienen van een intracraniale injectie zal er anesthesie toegediend worden. Het merendeel van de

experimenten zal 5 à 10 weken duren. Echter, indien er symptomen van ziekte opduiken (verlamming, rillingen,

gewichtsverlies,...) zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

Gele koorts is een levensbedreigende ziekte uit de tropen en subtropen die wordt veroorzaakt door een klein RNA-

virus dat door muggen wordt overgedragen, het gele koortsvirus. Een veilig en efficiënt levend afgezwakt vaccin, 

aanbevolen door WHO, is beschikbaar voor vaccinatie van ongeveer 1 miljard mensen die wonen in/reizen naar 

risicogebieden, De hoge productiekost en benodigde koudeketen voor distributie vormen echter een hindernis voor 

massavaccinatie in arme en afgelegen gebieden. Indien we in deze studie kunnen aantonen dat Imojev, een vaccin 

tegen Japans encephalitis gebaseerd op het gele koortsvaccin, ook bescherming biedt tegen gele koorts, zou dit 

vaccin ook gebruikt kunnen worden in situaties waarin de nood aan gele koortsvaccins het beschikbare aanbod van 

de 'klassieke' vaccins overstijgt.

Muizen

4463

Er zal een tijdelijk ongemak zijn dat te wijten is aan het toedienen van het vaccin en het nemen van een bloedstaal.

Enkel bij het toedienen van een intracraniale injectie als challenge zal er anesthesie toegediend worden. Het

merendeel van de experimenten zal 5 à 10 weken duren. Aan het einde van de studie zullen de dieren

geëuthanaseerd worden d.m.v. inspuiting. De verwachte graad van ernst is mild, maar in geval van een onverwacht

phenotype kan de graad gemiddeld tot ernstig zijn. In dat geval zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd

worden. De ernst van het project wordt algemeen als matig ingeschat.

Er is geen in vitro methode beschikbaar om immuunresponsen en seroconversie na toediening van een vaccin te 

bestuderen. Daarom zijn dierproeven noodzakelijk.

We hebben statistische berekeningen gedaan om het aantal dieren te minimaliseren, en we hebben getracht om 

experimenten zo veel als mogelijk te groeperen om het aantal positieve en negatieve controledieren die nodig zijn 

om goede resultaten te verkrijgen te reduceren. Hiervoor gebruikten we een speciale berekeningsmethode, de 

'resource equation method' (Charan et. al; J Pharmacol Pharmacother. 2013).

De doelstelling van het project is (i) een geschikt muismodel vinden om de werking van Imojev te onderzoeken, nl. 

het ideale genotype, dosering, tijdstip en route van vaccinatie, en (ii) onderzoek naar het mechanisme dat de 

bescherming tegen gele koorts en Japans encephalitis verzorgt na vaccinatie met Imojev.

Ja, tegen 31/05/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Gele koorts, Japans encephalitis, YFV, JEV, chimeer, vaccin, muismodel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het gebruik van Imojev als vaccin tegen gele koorts en Japans encephalitis. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/04/2019 -31/03/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van regulatoire T-cellen in traumatisch hersenletsel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 11/4/2019-1/12/2020

Traumatisch hersenletsel is meestal het gevolg van een hevige klap of schokken op het 

hoofd of lichaam. Een object dat hersenweefsel doordringt, zoals een kogel of een 

verbrijzeld stuk schedel, kan ook traumatisch hersenletsel veroorzaken. Momenteel is TBI 

een van de belangrijkste doods- en invaliditeitsoorzaken wereldwijd, vooral bij kinderen en 

jonge volwassenen.

T-cellen worden verdeeld in twee belangrijke subtypes: conventionele T-cellen, en 

regelgevende T-cellen (Tregs), die de belangrijkste controleurs van zelf-tolerantie, 

immuunhomeostase en weefselontsteking zijn. Door hun remmende eigenschappen is de 

verminderde functie/aantal Tregs betrokken bij de pathologie van veel voorkomende 

ontstekingsziekten van het CZS.

Door hun immuunonderdrukkende eigenschap  zijn hersentregs waarschijnlijk de 

bemiddelaars van inflammatiebeperking en promotoren van neurogenese. Samen 

suggereren deze bevindingen dat hersen Tregs een beschermende rol kunnen spelen bij 

traumatisch hersenletsel.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Traumatisch hersenletsel, trauma, hersenen, hersenletsel, leukocyten 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het muismodel  is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem van de muis 

en T cel plasticiteit in dit model is reeds beschreven.

Na de operatie wordt gedurende 3 dagen piijnstillers toegediend. De muizen worden na de 

operatie dagelijks gecontroleerd op ziekte, gewichtsverlies, lethargie en dergelijke. Bij 

gewichtsverlies >20% of wanneer ernstige klinische symptomen worden waargenomen, 

wordt euthanasie toegepast.   Verwacht wordt dat muizen maximaal 30 dagen in het 

experiment zullen blijven, tenzij er ongemak wordt waargenomen, in welk geval het 

experiment wordt stopgezet.  Ervaren dierenonderzoekers zullen de injecties en controles 

uitvoeren.

Het verkrijgen van een beter inzicht in hoe regulatoire T-cel plasticiteit werkt op het 

Traumatische hersenletsel, kan helpen om nieuwe therapieën te ontwikkelen waarbij we 

ons specifiek richten op het manipuleren van deze plasticiteit.

muis

20

Ernstscore is matig. De dieren zullen slechts één keer aan een hersenoperatie worden 

onderworpen. Tijdens de operatie wordt onder algemene verdoving een gecontroleerd letsel 

in de hersenschors aangebracht (controlled cortical impact of CCI). 

Het immuunsysteem is een complex systeem van tientallen celtypes. Hun ontwikkeling, 

onderlinge afhankelijkheden en functie, evenals numerieke veranderingen op het gebied van 

genetische manipulatie, kunnen niet worden beoordeeld door alternatieve methoden die 

geen dierproeven vereisen.

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen zijn er minimaal 

muizen per groep nodig. De grootte van de groepen waarborgt een zinvolle analyse.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Single cel RNA en kleine niet-coderende RNA sequencing om biomerkers te identificeren voor de pathogenese en 

behandelingsrespons van type 1 diabetes

4 jaar

diabetes type 1, single cell seq, small RNA seq

ja

neen

neen

neen

neen

NOD muizen worden opgevolgd tijdens ontwikkeling van ziekte. Perifeer bloed en pancreasstalen worden tijdens 

verloop gecollecteerd. De pancreasstalen worden na euthanasie op het einde van de studie genomen.  De ernst van 

het project wordt als licht ingeschat.

Bij het opstellen van nieuwe projecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 3 « Vs ». Om na te gaan 

of onze antigeenspecifieke therapie diabetes kan genezen hebben we een diermodel voor deze ziekte nodig.

 In het opstellen van onze proeven maken wij wel reeds geruime tijd gebruik van statistische programma’s met als 

doel een idee te hebben over het aantal dieren die nodig zijn om onze wetenschappelijke vragen te beantwoorden 

en toch betrouwbare resultaten te verkrijgen.Het aantal proefdieren dat in elke groep gebruikt wordt, moet zich 

lenen voor statistische analyse.

We respecteren het dierenwelzijn zoveel mogelijk. We vermijden individuele huisvesting door dieren in groepen te 

huisvesten en tevens materiaal uit hun nestplaats over te brengen tijdens het verschonen van  kooien . We 

gebruiken NOD muizen die spontaan autoimmune diabetes ontwikkelen net zoals mensen. Dit diermodel leent zich 

perfect tot het bestuderen van het ziekteproces en kan gebruikt worden voor interventiestudies. Dieren worden 

elke dag onderzocht op kenmerken van diabetes. Als dieren op korte tijd veel gewicht zouden verliezen worden 

dieren geëuthanaseerd.

In dit project willen we nieuwe biomerkers voor type 1 diabetes en na therapie opsporen.

Resultaten kunnen leiden tot nauwkeurigere biomerkers om type 1 diabetes op te sporen maar ook op te volgen 

tijdens ontwikkeling en na therapieën.

NOD muizen, NOR muizen, BL6/g7 muizen (140 in totaal)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het doel van dit onderzoeksproject is om de haalbaarheid te evalueren van eenden als model voor hepatitis B virus 

(HBV). Hiertoe zal er gebruik gemaakt worden van geïnfecteerde eenden om de meest geschikte huisvesting en de 

haalbaarheid van de verschillende manipulaties te evalueren.  

Ja, tegen 29/5/2024

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Opzetten van een eendenmodel voor hepatitis B virus infectie in mensen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019 - 29/3/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) eend, hepatitis B virus, haalbaarheid  

  

neen

ja

neen

Indien het gebruik van het eendenmodel haalbaar blijkt, kan dit ingezet worden als model voor hepatitis B virus, 

door gebruik te maken van het gerelateerde duck HBV (DHBV). Dit zal helpen om fundamenteel inzicht te verwerven 

in de pathologie van deze virale infectie. Daarnaast kan dit model ook gebruikt worden voor de evaluatie van 

antivirale middelen, waardoor toekomstige samenwerkingen met de industrie mogelijk zullen worden.  

Pekingeend

50

Er wordt een milde graad van pijn verwacht als gevolg van de verschillende toedieningsmethodes die getest zullen 

worden. Dieren zullen geëuthanaseerd worden aan het eind van de studie. Door het frequent behandelen van de 

dieren gedurende 4 weken kan mogelijks sterfte van een aantal dieren optreden. De ernst van het project wordt als 

matig ingeschat.

Gezien de specifieke pathologie van HBV en het ontbreken van fysiologische en toegankelijke muismodellen, vormt 

de eend een goed surrogaatmodel, zeker voor de evalutie van bepaalde immuunaspecten en de werking van 

specifieke antivirale producten. De werkzaamheid van dit soort producten moet eerst in een relevant diermodel 

getest worden voordat er klinische studies gestart kunnen worden.

Het aantal dieren wordt tot het absolute minimum beperkt, door herhaalde injecties op dezelfde dieren uit te 

voeren, echter zonder hierbij het welzijn van de individuele dieren uit het oog te verliezen.

De eend vormt een erg geschikt surrogaatmodel voor HBV, zeker voor specifieke aspecten zoals immunologische 

respons en werkzaamheid van bepaalde antiviralen. Ongemak wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd door het 

aantal ingrepen te beperken en verder door enkele aanpassingen in de omgeving, meer specifiek de aanwezigheid 

van een waterbad.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie van antivirale middelen tegen chikungunya virus in muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019 - 30/04/2023

Deze studie heeft als doel om de werking van kleine moleculen tegen chikungunya virus te 

evalueren in muizen nadat deze grondig getest zijn op cellen. Dit is noodzakelijk voor de 

ontwikkeling van medicatie tegen chikungunya. 

ja, tegen 30/06/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) antiviraal geneesmiddel, chikungunya virus, muis

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

C57BL/6 muizen die geïnfecteerd worden met het chikungunya virus vertonen symptomen 

die lijken op deze bij de mens: zwelling van gewrichten, inflammatie. Daarom is het 

gebruikte diermodel zeer relevant voor het evalueren van antivirale therapie.

Om ongemak bij de dieren te minimaliseren wordt de studieduurtijd zo kort mogelijk 

gehouden en worden dieren bij tekenen van lijden (20% gewichtsverlies) geëuthanaseerd. 

Het aantal manipulaties wordt tot een minimum beperkt. Bij de injectie van het virus en bij 

het opmeten van de voeten worden de muizen onder algemene verdoving gebracht.

Chikungunya is wijdverspreid in grote delen van Afrika en Azië. Sinds 2013 verspreidt het 

virus zich over Centraal en Zuid-Amerika. De ziekteverschijnselen variëren van koorts, 

hoofdpijn, misselijkheid tot gewrichtspijnen. Daarna zal in ongeveer 50% van de gevallen 

een aanhoudende infectie optreden die leidt tot ernstige gewrichtspijnen en stijfheid. 

Hierdoor kan het leven van de patiënt weken tot jaren na de eerste infectie sterk beïnvloed 

worden. Momenteel is er geen vaccin of medicatie beschikbaar om de infectie tegen te 

gaan.

C57BL/6 muizen

412

Het toedienen van de antivirale moleculen is ofwel (i) in de buik of (ii) via de mond of (iii) 

onder de huid. Alle behandelingen geven een beperkt ongemak die gelijk is aan het 

toedienen van een verdoving. Tijdens het verloop van de studie ontwikkelen de dieren een 

virale infectie. Dit gaat gepaard met een ernstige zwelling van de voet waarin het virus 

wordt geïnjecteerd. Gewichtsverlies duidt op de aanvang van symptomen, vandaar dat de 

dieren geëuthanaseerd worden bij het meten van 20% gewichtsverlies. Dit om het lijden tot 

een minimum te beperken. Op het einde van de studie (of bij het vaststellen van lijden) 

worden de muizen geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

De moleculen werden reeds uitvoerig bestudeerd in celcultuur. Cellen kunnen echter niet 

het complexe immuunsysteem van een levend organisme nabootsen en dus ook niet al 

onze onderzoeksvragen beantwoorden. Hiertoe is het nodig onderzoek te voeren in muizen

De studie is zo ontworpen dat betrouwbare gegevens kunnen bekomen worden met een zo 

beperkt mogelijk aantal dieren. Het aantal dieren is bepaald via een statistische formule. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Flavivirussen zoals het Zika virus vermenigvuldigen zich het beste in immuundeficiënte muizen zoals bijvoorbeeld 

AG129 muizen. De neurologische symptomen die optreden in de muizen, kunnen ook vastgesteld worden na een 

Zika virus infectie in mensen. C57BL/6 muizen die geïnfecteerd worden met het chikungunya virus vertonen 

symptomen die lijken op deze bij de mens: zwelling van gewrichten, inflammatie. Daarom is het gebruikte 

diermodel zeer relevant.

Om ongemak bij de dieren te minimaliseren wordt de studieduurtijd zo kort mogelijk gehouden en worden dieren 

bij tekenen van lijden (20% gewichtsverlies) geëuthanaseerd. 

Het aantal manipulaties wordt tot een minimum beperkt. Bij de injectie van het virus en bij het opmeten van de 

voeten worden de muizen onder algemene verdoving gebracht.

Kennis over de arbovirus pathogenese kan leiden tot ontwikkeling van vaccins of medicatie tehen arbovirus. 

Momenteel is er geen afdoend vaccin of medicatie beschikbaar om de infectie met arbovirussen tegen te gaan. Het 

Zika virus is wijdverspreid in (sub)tropische gebieden. Sinds de meest recente uitbraak in Zuid-Amerika is het 

duidelijk geworden dat dit virus microcephalie kan veroorzaken bij pasgeboren baby's als de moeder tijdens de 

zwangerschap geïnfecteerd wordt. Momenteel is er nog geen vaccin of antivirale therapie beschikbaar. 

Chikungunya virus is ook wijdverspreid in grote delen van Afrika en Azië. Sinds 2013 verspreidt het virus zich over 

Centraal en Zuid-Amerika. De ziekteverschijnselen variëren van koorts, hoofdpijn, misselijkheid tot gewrichtspijnen. 

Daarna zal in ongeveer 50% van de gevallen een aanhoudende infectie optreden die leidt tot ernstige 

gewrichtspijnen en stijfheid.  Momenteel is er geen vaccin of medicatie beschikbaar om de infectie tegen te gaan.

C57BL/6 muizen, AG129 muizen

96 AG129 muizen, 56 C57BL/6 muizen

Het toedienen van de antibiotica om het microbioom te beïnvloeden is ofwel (i) via de mond of (iii) op de huid. 

Alle behandelingen geven een beperkt ongemak die gelijk is aan het toedienen van een verdoving. Het toedienen 

van het virus gebeurt door subcutane injectie van het virus in de achtervoet. De muizen zullen steeds verdoofd 

worden voor de infectie. Tijdens het verloop van de studie ontwikkelen de dieren een virale infectie. Dit gaat 

gepaard met een ernstige zwelling van de voet waarin het virus wordt geïnjecteerd (voor chikungunya virus in 

C57BL/6 muizen). In AG129 muizen zullen er bij beide virussen neurologische symptomen optreden. Gewichtsverlies 

duidt op de aanvang van symptomen, vandaar dat de dieren geëuthanaseerd worden bij het meten van 20% 

gewichtsverlies. Dit om het lijden tot een minimum te beperken. Op het einde van de studie (of bij het vaststellen 

van lijden) worden de muizen geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

De interacties tussen arbovirussen en componenten van de bacteriële celwand of geïnactiveerde bacteriën werden 

reeds uitvoerig bestudeerd in celcultuur. Cellen kunnen echter niet het complexe microbioom van een levend 

organisme nabootsen en dus ook niet al onze onderzoeksvragen beantwoorden. Hiertoe is het nodig onderzoek te 

voeren in levende dieren. 

De studie is zo ontworpen dat betrouwbare gegevens kunnen bekomen worden met een zo beperkt mogelijk 

aantal dieren. Het aantal dieren is bepaald via een statistische formule. 

Dit project zal de interacties tussen het microbioom van de gastheer (= geheel van van bacterieën, schimmels en 

eencellige microorgansimen van de gastheer) en arbovirus pathogenese bestuderen. Momenteel is het niet geweten 

of de aanwezigheid van bacteriën een negatief of positief effect heeft op arbovirus replicatie. Dit project zal dus 

bijdragen tot de fundamentele kennis over arbovirus pathogenese. 

ja, tegen 30/06/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) microbioom, Zika virus, chikungunya virus, antibiotica

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Rol van het microbioom van de muis in arbovirus infecties

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019 - 30/04/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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. We gebruiken C57BL/6 muizen omdat deze het meest gebruikt worden 

in neurowetenschappelijk onderzoek, en onze resultaten dus relevant zouden zijn voor vele andere groepen. We 

gebruiken de APP-NLF muismodel omdat deze geen overexpressie vertonen van APP en relevanter zijn naar 

translatie naar de mens toe. 

 Het welzijn van de dieren wordt individueel nagegaan zowel voor als na de proeven en tijdens de proeven worden 

ademhaling en temperatuur opgevolgd. Anesthesie tijdens de beeldvormingsprocedures dient om angst en stress 

tot een minimum te beperken. Na de proeven worden de dieren dageljks opgevolgd.

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 we zulke technieken optimalizeren 

zodat die meteen toegepast kunnen worden in AD, maar ook andere neurologische aandoeningen. De toepassing in 

AD omvat specifieke rol van astroglia te onderzoeken in hersennetwerkveranderingen 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.

We gaan muizen gebruiken, enerzijds gezonde C57BL/6 muizen, anderzijds muismodellen voor de ziekte van

Alzheimer i.e. APP-NL en APP-NLF muizen. 

C57BL/6 N= 780; APP N=880, IP3R2KO N=480

Verwacht wordt dat de dieren tijdens de ingrepen en beeldvorming experimenten matig ongemak (P2) zullen 

ondervinden. Chirurgische ingrepen zullen allemaal gebeuren onder isofluraan inhalatie anesthesie. 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 imaging experimenten zullen de dieren 

verdoofd worden met verdoofd met medetomidine (Domitor, Pfizer, Karlsruhe, Germany). Na de scans wordt de 

verdoving opgeheven met atipamezole (Antisedan, Pfizer.)   

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. Dit is gebaseerd op onze eigen 

gepubliceerde studies en op een statistische analyse uitgevoerd in ons labo.Rekening houdend met variaties 

geinduceerd door operaties en injecties willen we graag beginnen met groepen van 20, om zeker voldoende dieren 

over te hebben voor statistische relevantie. We gebruiken het minimum aantal dieren dat nodig zou zijn om onze 

resultaten op een overtuigende manier te kunnen dissemineren en publiceren. 

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 optmimaliseren in gezonde 

muizen en daarna toepassen in een AD muismodel.  Ten eerste gaan we functionele MRI gebruiken, wat 

routinematig wordt toegepast in humaan onderzoek en translatie naar de kliniek faciliteert. Ten tweede gaan we 

two-photon microscopie gebruiken en cel-specifieke modulaties om de bijdrage van astroglia te onderzoeken op a) 

deficits van hersennetwerken in AD en b) ziekte progressie. 

ja, binnen 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) MRI; two-photon; muis; Alzheimer

ja

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Optimalisatie van beeldvormingstechnieken in muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019-31/12/2022



Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Hoe de 'Anterior Olfactory Nucleus' in de hersenen de bron van een geur lokaliseert aan de hand van het 

verschil tussen beide neusgaten.

van 01/04/2019 tot 31/12/2023 (4 jaar en 9 maand)

Anterior Olfactory Nucleus AON, geur, lokalisatie, elektrofysiologie, localisatie

ja

neen

neen

neen

neen

De muizen zullen operaties ondergaan. Deze zullen conform alle richtlijnen uitgevoerd worden en er zal strikt 

worden gelet op het correct gebruik van anesthetica en analgesie. Er wordt echter geen zwaar fysiek of 

blijvend lijden veroorzaakt. Sommige muizen zullen een taak leren waarbij water als beloning wordt gegeven 

voor het correct uitvoeren ervan. Hiervoor zullen deze dieren op water-restrictie staan, waarbij de hoeveelheid 

tijd dat ze kunnen drinken per dag beperkt is. Dit is echter goed afgesteld en de dieren zullen hier enkel een 

minimum aan stress voor ondervinden. Uiteindelijk zullen de muizen geëuthanaseerd worden op een humane 

en pijnloze manier voor verder onderzoek. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Om de vergelijking tussen beide neusgaten te maken moet een volledig organisme gebruikt worden. Het gaat 

in de studie namelijk in belangrijke mate om het gedrag van het dier, waardoor er geen dierloze methode 

mogelijk is. De keuze van de muis als proefdier is dan het meest geschikt. Het is de laagst mogelijke diersoort 

van de tak van de zoogdieren om als modeldier te gebruiken in het lab waardoor het voldoet aan de norm 

voor vervanging. Het is belangrijk dat een zoogdier gebruikt wordt omdat het zo hard mogelijk op de mens 

moet gelijken.

Een statistische krachtberekening (power) is uitgevoerd om te bepalen hoeveel dieren nodig zijn om 

betekenisvolle resultaten te bereiken. Dit waarborgt dat er niet te weinig (te weinig dieren is te lage power), 

noch te veel (te veel dieren levert een nauwkeurigere significantie op dan noodzakelijk is) dieren gebruikt 

worden per groep. 

Muizen zijn het beste diermodel voor ons onderzoek voor vele redenen: het is het laagste soort zoogdier dat 

een modeldier voor onderzoek is, het heeft talloze genetische mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor vele 

van onze experimenten, en onze uitgebreide kennis en ervaring met deze dieren gaat onnodige experimenten 

vermijden. We hebben verder een niet-invasieve manier ontwikkeld voor het testen van de 

ademhalingsfrequentie van deze muizen. Dit verfijnt onze manier van werken en zorgt dat de muizen 

ongehinderd hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Het olfactief systeem detecteert geuren en zet ze om in signalen in de hersenen. Deze verwerking stelt muizen 

in staat om voedsel, partners en roofdieren te lokaliseren. Nochtans is de manier waarop dit systeem in staat 

is geuren te lokaliseren in de omgeving onbekend. Een hypothese is dat de 'Anterior Olfactory Nucleus' (AON) 

een vergelijking uitvoert tussen de signalen van de 2 neusgaten en zo de muis in staat stelt om de geur te 

localiseren. Het doel van deze studie is om dit mechanisme van geurlocalisatie te achterhalen. De voornaamste 

focus zal gelegd worden op de AON. 

Ons onderzoek heeft enerzijds een belangrijke fundamentele waarde omdat er nog relatief weinig gekend is 

van het olfactief systeem in de hersenen en anderzijds hangt er een veel specifiekere wetenschappelijke 

relevantie aan vast; Het verlies van reukzin is namelijk een belangrijke vroege indicator van een aantal 

neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson en ziekte van Alzheimer. De inzichten die onze 

studie van het olfactief systeem zal opleveren, zullen kunnen bijdragen aan het begrijpen van de 

ontstaansmechanismen van deze ziekten en waarom in deze gevallen de reukzin het eerst wordt aangetast.

3 soorten muizen (mus musculus):  1) Wild-type C57BL/6J (140 muizen); 2) VGAT-ires-Cre (70 muizen); 3) VGLUT-

ires-Cre (198 muizen).  In totaal 408 muizen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het konijnmodel is het klinisch meest relevante model voor de ontwikkeling van premature lognen en de gelijkenis 

met de mens. Bij kleinere diersoorten loopt deze ontwikkeling anders en zijn deze dus niet relevant.

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 en het dier 

geëuthanaseerd worden.

Het onderzoeken van deze nieuwe afgifte mechanismen kunnen in principe leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

medicatie om BPD bij foetussen aan te pakken en de huidige standaard behandeling te verbeteren

konijnenmodel

volwassen (vrouwelijk konijn): 86; pretermale foetussen: 318

De zwangere moederdieren ondergaan voor het einde van de zwangerschap een chirurgische ingreep (keizersnede 

onder anesthesie). De moederdieren worden geëuthanaseerd  door injectie van 1 ml T61 in de marginale ader van het 

oor, na afloop van de keizersnede. De foetussen worden levend gehouden zo lang mogelijk voor de behandeling en 

opvolging van longfunctie via niet-invasieve beedvormingsmethodes. De diertjes zullen maximaal 28 dagen in leven 

worden gehouden, waarna ze onder verdoving geëuthanaseerd zullen worden. De ernst van het project wordt als 

matig ingeschat.

Gezien de complexiteit van de architectuur van het longweefsel, de opbouw van de longen en de fysiologie van de 

dieren die de biodistributie van de drugs zullen beïnvloeden  is er geen mogelijkheid om deze experimenten uit te 

voeren op celkweek of organoiden.

Het gebruikte diermodel staat reeds lange tijd op punt binnen de groep en is het meest klinisch relevante model dat 

gekend is voor deze condities. De verkregen resultaten zullen zo meer betrouwbaar zijn. Biodistributie zal op niet-

invasieve wijze gedaan worden op dezelfde diertjes die ook gebruikt kunnen worden om in een latere fase 

therapeutische efficiëntie te bepalen. Zodoende wordt het aantal dieren dat nodig is sterk beperkt.

Bronchopulmonaire dysplasie (BPD) is een longaandoening die vele premature baby's aantast. De behandelingsopties 

voor BPD zijn echter schaars en vele geneesmiddelen werden niet veilig bevonden voor gebruik in premature babies, 

vooral door het feit dat deze drugs niet specifiek naar het orgaan van interesse (de longen) gaan. Om deze klinische 

tekortkomingen tegen te gaan, zullen wij 1) dexamethasone-geladen polymeer nanopartikels (Dexa-pNPs) koppelen 

aan rode bloedcellen (RBC) en 2) dexamethasone-geladen microbubbels (Dexa-MBs) gebruiken om de specifieke 

afgifte in de longen te verhogen. De gerichte afgifte met materiaal afkomstig van de patient (RBCs) of met FDA-

aanvaarde moleculen (MBs) zullen onderzocht worden in dit project met betrekking tot hun toxiciteit, biodistributie 

en therapeutische efficiëntie.

Ja, tegen 30/11/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) longontwikkeling, nanogeneeskunde, foetale therapie, konijn model

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Een multidisciplnaire studie naar het gebruik van biodegradeerbare nanodragers voor gerichte afgifte van 

geneesmiddelen in de longen voor de behandeling van bronchopulmonaire dysplasie in de longen van premature 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/06/2019 - 30/09/2022
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Congenitale hernia diaphragmatica is een aangeboren afwijking waarbij de organen van de buik doorheen een gat 

in het middenrif in de borstkas terecht komen. Als gevolg hiervan kunnen de longen onvoldoende ontwikkelen. Deze 

aandoening heeft ondanks de beste neonatale zorg na de geboorte een hoog risico op overlijden en overleving gaat 

vaak gepaard met  lange termijn problemen zoals voedingsstoornissen, ademhalingsproblemen en 

ontwikkelingsstoornissen. Deze ontwikkelingsstoornissen komen voornamelijk voor bij kinderen die een 

gecompliceerde behandeling hebben na de geboorte. Deze complicaties treden voornamelijk op bij de meer ernstige 

gevallen. Het is op dit moment echter onduidelijk of deze complicaties na de geboorte of de ernst van de 

aandoening op zichzelf de oorzaak zijn van deze ontwikkelingsstoornissen. Daarom willen wij in konijnen met 

hernia diaphragmatica nagaan of reeds op het moment van de geboorte de hersenontwikkeling verstoord is. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

neen

neen

neen

neen

neen

Er wordt gebruik gemaakt van een konijnen model aangezien dit qua hersenontwikkeling zeer nauw aansluit bij de 

mens (dichter dan apen of knaagdieren). Verder is het konijn groot genoeg om gecontroleerde anesthesie op uit te 

voeren en klein genoeg om gemakkelijk handelbaar te zijn. Verder is het konijn een gekend en door ons goed 

beheerst model om hernia diaphragmatica te creëren Alle chirurgische handelingen zullen uitgevoerd worden onder 

verdoving. Verder zullen deze handelingen beperkt worden tot het minimum noodzakelijk

Tijdens de ingreep krijgen alle konijnen algehele anesthesie. De geboorte zal per keizersnede gebeuren onder sedatie 

en lokale anesthesie. Op het einde van de ingreep worden de moeders geëuthanaseerd. De pasgeborenen worden 

onder sedatie en algehele verdoving geëuthanaseerd. 

Niet-technische titel van het project De invloed van een aangeboren afwijking, diaphragma hernia, op hersenontwikkeling bij de foetus

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) maternal anesthesia, standard surgery, fetal therapy, brain development, CDH, Congenital Diaphragmatic Hernia

neen

ja

neen

Er is geen alternatief om hersenontwikkeling na te bootsen. Verder is neurologische ontwikkeling en leerachterstand 

in vitro onmogelijk te onderzoeken.

Dit is een piloot studie waarin wij in 10 pups de impact zullen bepalen.

Enerzijds zal in dit onderzoek de impact van de aangeboren afwijking helpen in kaart brengen en kan dit 

verduidelijken of de ontwikkelingsstoornissen die bij mensen wordt gemeten reeds (gedeeltelijk) voor de geboorte 

aanwezig is. Anderzijds zal dit de deur openen om, indien er een verschil wordt gevonden, een prenatale 

behandeling te ontwikkelen die de uitkomst kan verbeteren.

konijnen New-Zeeland White - Dendermonde 

Er zullen 40 zwangere konijnen en 10 foetussen gebruikt worden

Zwangere konijnen zullen tijdens de zwangerschap onder volledige narcose worden gebracht. Er wordt een 

laparotomie uitgevoerd en in 2-4 konijnen wordt een hernia diaphragamtica of een pseudo-operatie (om het 

verschil door de narcose en ingreep dan wel de longontwikkelingsproblemen te maken) uitgevoerd. Mogelijke 

complicaties zijn: postoperatieve pijn, foetale sterfte, systemische of lokale infectie. Tijdens keizersnede wordt de 

moeder geëuthanaseerd. Voor de foetussen is mogelijke complicatie sterfte. Onmiddelijk na de geboorte worden alle 

pasgeboren geëuthanaseerd. Alle chirurgische handelingen worden uitgevoerd onder lokale en/of algehele 

verdoving.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Evaluatie van het effect van curcumine tegen preterme, hyperoxie-gemedieerde longschade. 

1 jaar

bronchopulmonale dysplasie, prematuriteit, curcumine

neen

ja

neen

neen

neen

De hyperoxie-groep zal een longziekte ontwikkelen die te vergelijken is met de vroege fase van humane bronchopulmonale 

dysplasie met als gevolg mogelijk respiratoire distress, dyspnee (moeilijk ademen) en zuurstofafhankelijkheid. Mortaliteit ligt ook 

hoger in deze groep. De toediening van curcumine heeft op zich vermoedelijk weinig negatieve effecten op het konijn. Alle dieren 

worden geëuthanaseerd op dag 7, alle procedures vinden plaats onder gepaste anesthesie en sedatie.   De ernst van het project 

wordt als ernstig ingeschat.

Er is de afgelopen decennia vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van 3D celculturen die bepaalde celtypes huisvesten, doch 

geen van deze modellen is momenteel in staat om  de complexiteit en cel-cel interacties van een ontwikkelende, premature long 

na te bootsen. 

Het aantal dieren is gebaseerd op een statistische berekening van de steekproefgrootte. Indien de doelstelling van 8 pups per 

groep (door bv een meevallende perinatale mortaliteit) sneller bereikt wordt zullen uiteraard niet alle dieren 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 die ook de functionele prematuriteit van een premature pasgeborenen 

nabootst. Er zal steeds gebruik gemaakt worden van adequate sedatie en anesthesie voor pijnlijke procedures of harvesting. 

In dit project willen we de effectiviteit en het werkingsmechanisme van curcumine onderzoeken op preterme hyperoxie-

geïnduceerde longschade, zowel op functioneel als structureel niveau. Curcumine heeft vermoedelijk een effect op 

ontstekingsprocessen en hoe het bindweefsel wordt verstoord in situaties met te veel zuurstof.

Indien we de effectiviteit van behandeling met curcumine 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. 

100 Nieuw Zeeland rabbit pups
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Gebruik van probiotica of plantproducten om vaginale schimmelinfecties te bestrijden

3 jaar

Candida albicans, natuurproduct, biofilm

neen

ja

neen

neen

neen

De muizen worden vaginaal geïnfecteerd met drie verschillende Candida stammen. Zo een infectie geeft, net 

zoals bij vrouwen, wat negatieve effecten, maar is zeker niet levensbedreigend. We verwachten tijdens het 

experiment dat er geen enkel dier zal sterven. op het einde van een experiment zal het dier, na het in slaap 

te hebben gebracht, gedood worden. De ernst van het project wordt als matig ingeschat. 

Uit vroegere experimenten (uit ons labo maar ook uit de literatuur) is gebleken dat resultaten bij onderzoek 

naar Candida infecties bekomen in proefbuizen niet zomaar konden herhaald worden in proefdieren. Het is 

nog niet mogelijk om alle aspecten van het gastheer immuunsysteem na te bootsen in vitro. 

We gebruiken bioluminescentie imaging of beeldvorming zodat we het aantal proefdieren kunnen reduceren 

daar we nu het effect van een behandeling  kunnen volgen in de tijd bij dezelfde muis. Dit zorgt er voor dat 

we veel minder muizen nodig hebben. 

In de literatuur wordt er voor dit soort experimenten ook steeds muizen gebruikt. Het grote voordeel op 

termijn is dat we ook naar de rol van het gastheerimmuunsysteem kunnen gaan kijken daar we transgene 

muizen kunnen gebruiken. De muizen worden 2 tot 3 maal per dag gecheckt en een scorelijst van klinische 

symptomen wordt bijgehouden.  Bij indicatie van ernstig lijden of bij gewichtsverlies van meer dan 20% 

worden de dieren geëuthanaseerd

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 is ook verantwoordelijk 

voor vaginale schimmelinfecties bij vrouwen waar ongeveer 3/4de van de vrouwen minstens één keer in 

hun leven problemen mee hebben. Deze infecties kunnen normaal behandeld worden met geneesmiddelen, 

maar er is resistentie opgetreden en nieuwe behandelingen zijn nodig. Hier willen we het gebruik van gisten 

als probiotica testen evenals een molecule geïsoleerd uit planten. Voor dit laatste is er een speciale crème 

gemaakt om het beter op de vaginale mucuslagen te laten vasthechten.

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 

vaginale schimmelinfecties kunnen genezen. 

Balb/C muizen. Voor de drie studies (pilootstudie en probiotica of natuurlijke product toepassingen zullen 

ongeveer 650 proefdieren nodig zijn.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De varkenshouder kan op twee manieren meerwaarde halen uit dit vaccin. Hij/zij kan zijn zeugen vaccineren met dit 

vaccin waardoor deze antilichamen tegen het toxine dat slingerziekte veroorzaakt produceren die via de moedermelk 

door de big kunnen opgenomen worden en zodoende de big tijdens het spenen kunnen beschermen. Anderzijds kan 

ook de big worden gevaccineerd zodat de big zelf antilichamen kan aanmaken ter bescherming tegen slingerziekte.

varkens

18

De varkens worden gevaccineerd en op bepaalde tijdstippen wordt er bloed geprikt ter controle van het 

vaccinatieproces. Een vaccin zoals ook bij mensen wordt gebruikt geeft steeds een lokale reactie van het 

immuunsysteem. Dit is de bedoeling om het immuunsysteem te laten reageren op het toxoïd proteïne (is een proteïne 

dat bijna identiek is als het toxine maar niet toxisch is) en de productie van antilichamen te stimuleren. In deze proef 

worden de biggen ook blootgesteld aan het toxine om na te gaan of de vaccinatie effectief kan beschermen tegen 

het toxische effect van het Stec toxine. In ongevaccineerde controledieren of onbeschermde dieren kan dit tot de 

symptomen leiden. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

Het is de bedoeling om het vaccin toe te passen in varkens. We willen dan ook de proefopzet zo nauw mogelijk laten 

aansluiten met de situatie in de praktijk namelijk het gebruik van varkens als proefdier. De complexiteit van het 

imuunsysteem in het varken is ook nodig om te kunnen nagaan of het toegediende vaccin het immuunsysteem 

voldoende activeert zodat er een beschermende antilichaamrespons wordt opgebouwd. Dit laatste wordt gemeten 

door te bepalen hoeveel antilichamen er tegen het toxine in het bloed van de gevaccineerde biggen voorkomen.

Op basis van experimenten in het verleden werd getracht het aantal dieren tot een minimuum te beperken.

Vermits de uiteindelijke toepassing varkens is werd gekozen voor het varken als proefdiermodel. De varkens worden 

gehuisvest in groep in hokken die voorzien zijn bijkomende kooiverrijking zoals een bijtketting. Tijdens het 

experiment wordt de conditie van de dieren opgevolgd en krijgt elk dier een score (1-5). Daalt deze score onder de 2 

dan wordt met de dierenarts overlegt of het dier moet inslapen. Daarnaast worden dieren en groepen van dieren 

grondig geobserveerd om mogelijk onbehagen of andere negatieve invloeden op de dieren (bijvoorbeeld temperatuur) 

vroegtijdig aan te pakken zonder nadelige gevolgen voor de dieren. De geplande handelingen brengen normaal matig 

ongemak met zich mee (bloedprikken en vaccinatie) toch zullen we het dier na behandeling telkens belonen met een 

extraatje aan voedsel. De injectie van het toxine kan ernstig ongemak met zich meebrengen onder de vorm van 

neurologische verschijnselen. Hier wordt extra op gelet en indien deze verschijnselen optreden worden de biggen 

geëuthanaseerd.

In ons labo werd een vaccin ontwikkeld ter voorkomen van Slingerziekte bij varkens. Slingerziekte, ook wel 

oedeemziekte of speendiarree genoemd, wordt veroorzaakt door een toxine (gif) dat wordt geproduceerd door een 

bacterie nl. E coli die biggen infecteert rond het spenen. Aangetaste biggen lopen slingerend rond of maken fietsende 

bewegingen met hun poten als ze op hun zij liggen. Oedeemziekte richt economische schade aan in de vorm van 

extra uitval, hogere voerkosten, hogere medicijnkosten en extra arbeid. Met deze proef willen we nagaan of het in 

ons labo ontwikkelde vaccin ter voorkoming van slingerziekte economisch rendabel kan worden gemaakt.

Ja, tegen 31/10/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vaccin, slingerziekte, toxoïd, economisch rendabel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Nagaan of een op een nieuwe manier geproduceerd toxoïd vaccin werkt.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 11 maart 2019 tot 31 augustus 2019
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie van de systemische effecten van de Calon Cardio LVAD in een in vivo diermodel. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/06/2019 - 01/06/2023

CALON Cardio ontwikkelde een nieuwe linker ventrikel assist device ter ondersteuning van het hart bij patiënten 

met chronisch hartfalen (MiniVAD). Door middel van dierproeven wil men de werkzaamheid en het gebruiksgemak 

van het device testen enerzijds en anderzijds de systemische effecten en de eventuele effecten op de organen 

bestuderen. 

Ja, tegen 01/08/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, linker ventrikel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers (tot 1 week na operatie) toegediend krijgen tijdens het experiment. De 

dieren worden verder dagelijks opgevolgd.  Bij pompfalen of bij onbehandelbare complicatie wordt de proef stop 

gezet en het dier geëuthanaseerd

Schapen

24+4

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na de ingreep 

zullen de dieren pijnmedicatie krijgen.  De dieren zullen geëuthanaseerd worden met een injectie euthasol 

(120mg/kg). De ernst van het project wordt als matig ingeschat.  

Om de hemocompabiliteit en het uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend proefdiermodel 

gebruikt te worden. 

Omwille van de variabiliteit binnen de verschillende dieren en een mogelijke uitval  is het aantal van 24+4 te 

verantwoorden. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Gevolgen van verminderde foetale groei in een konijn model

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

Dit project zal de gevolgen van foetale groeirestrictie bestuderen in een konijnen-model. In dit dierenmodel

kunnen we de vorm veranderingen in de placenta en bloedcirculatie die met deze aandoening samengaan,

bestuderen. Bovendien kan bij deze diersoort ook onderzocht worden wat de effecten op de hersenen en long

ontwikkeling zijn, wat helemaal nog niet bestudeerd is.  

ja, binnen 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) foetale groeirestrictie,  foetale groei beperking; long functie; neurocognitieve functie.

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Pasgeboren konijnen worden met incubators verzorgd met gecontroleerde temperatuur en humiditieit

Als we bovengaande goed kunnen documenteren, kunnen we ook strategieën ontwikkeling om de afwijkingen

te voorkomen. 

Konijn

vier en zestig zwangere konijnen

Groeivertraging kan nagebootst worden door het aantal bloedvaten dat naar de baarmoeder en placenta gaat

te verminderen. De kleine konijnen worden via keizersnede geboren. Pasgeboren konijnen zullen aan het einde

van het experiment worden opgeofferd onder narcose.

Hersen- en longontwikkeling kan enkel bij een gepast dieren-model of bij de mens bestudeerd worden.

Konijnen staan nog net dicht genoeg bij de mens om representatief te zijn voor het probleem dat wij willen

bestuderen. Niet humane primaten zijn geen optie. 

Een voorafgaande berekening is gedaan om ervoor te zorgen dat in deze studie zo weinig mogelijk dieren

gebruikt worden. ER wordt een combinatie van parameters gebruikt als uitlezing. 

Konijnen zijn het kleinste diermodel dat menselijke long- en hersenenstructuur alsook functie nabootst. De 

algemene gezondheid van de konijnen, gedrag en gewicht worden geëvalueerd.		
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Identificatie van mogelijke doelwitten voor de ontwikkeling van nieuwe antischimmelmiddelen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 31-5-2019 tot 31-08-2019

Drie geïdentificeerde proteïnen en hun interacties in C. albicans vormen mogelijk een doelwit voor 

antischimmelmiddelen. Vooral de interacties tussen Bem1-Cst20 en Cdc42-Cst20 zullen nader bekeken worden. Met 

behulp van mutanten (in het Cst20 gen) die interactie tussen Bem1-Cst20 en Cdc42-Cst20 verstoren, zal gekeken 

worden naar de virulentie van deze mutanten. Indien de mutanten avirulent (of minder virulent) zijn dan vormen 

deze interacties of de proteïnen zelf een mogelijk doelwit voor nieuwe antischimmelmiddelen

Ja, tegen 31/10/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Candida albicans, proteïnen interacties, antischimmelmiddelen 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Op dit moment zijn er geen op punt gezette alternatieve modellen. Het muis-model werd ook op punt gezet in ons 

labo. Vroegere studies hebben het nut van dit model al aangetoond en de "in house" ervaring zal er ook voor zorgen 

dat de dieren de nodige zorg krijgen. 

Er zal rekening gehouden worden met de humane eindpunten. Doordat de C. albicans infectie zich over het volledige 

lichaam kan verspreiden, is het mogelijk dat de dieren ernstig leiden. Dit kan zorgen voor een verminderde opname 

van voedsel/drinken door de muizen. Omdat gewichtsverlies hierdoor veroorzaakt kan worden, zal het gewicht van 

de muizen van nabij opgevolgd worden en indien er een gewichtsverlies is van twee gram of bij indicaties van ernstig 

lijden zullen de muizen geëuthanaseerd worden.  

Met dit project kunnen we een aantal doelwitten identificeren voor de ontwikkeling van nieuwe 

antischimmelmiddelen. Indien de mutanten volledig avirulent zijn, minder virulent of niet meer in staat zijn hyfen te 

vormen, kunnen de bestudeerde proteïnen/proteïnen-interacties op termijn dienst doen als doelwit waartegen een 

antischimmelmiddel ontwikkeld kan worden. Naast de potentiële identificatie van mogelijke doelwitten kunnen we 

met deze studie ook verder nagaan wat het belang is van de hyfenvorming in de virulentie van C. albicans en welke 

proteïnen hier een cruciale rol in spelen en op welke manier.

Muis (Balb/C)

102

Candida cellen worden ingespoten via de staartvene. Doordat de C. albicans infectie zich over het volledige lichaam 

kan verspreiden, is het mogelijk dat de dieren ernstig leiden. Dit kan zorgen voor een verminderde opname van 

voedsel/drinken door de muizen. Omdat gewichtsverlies hierdoor veroorzaakt kan worden, zal het gewicht van de 

muizen van nabij opgevolgd worden en indien er een gewichtsverlies is van twee gram zullen de muizen 

geëuthanaseerd worden.  

Er is op dit moment geen alternatief evenwaardig in vitro systeem om de invloed van de pathogeen (en de mutanten) 

op de gastheer te bestuderen. Om een beeld te krijgen van de immunologische reactie op de pathogeen en mutanten 

is een test in muizen (systemische infectie) noodzakelijk

Via een statistische analyse (met behulp van G*power) werd een one-way anova test uitgevoerd om na te gaan 

hoeveel dieren nodig waren om een effect statistisch te berekenen.  Om het aantal proefdieren te minimaliseren werd 

eerst een in vitro test uitgevoerd om na te gaan welke mutanten potentieel een effect geven. Op deze manier kon er 

een selectie gemaakt worden van mutanten die veelbelovend zijn en informatie kunnen geven over mogelijke 

antischimmel doelwitten.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Genetische gevoeligheid voor autoinflammatie na een infectieuze of inflammatie trigger 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 21/01/2019 - 01/01/2024

Patienten en hun families met recurrente abcessen van de huid en necrotizerende longontsteking, beide 

aandoeningen met mogelijks een fatale afloop, werden onderzocht. In een deel van de patienten werd 

staphylococcus aureus aangetoond als oorzakelijk microorganisme voor de infectie. Door gebruik van genetische 

testing werden nieuwe dominant overgeërfde mutaties in het coderende gen voor OTULIN gevonden in deze 

families. In vitro functionele validatie toonde inderdaad aan dat de functie van OTULIN verstoord was met 

hyperactivatie van de inflammatoire NF-kB pathway tot gevolg (preliminaire en vertrouwelijke data). Anderzijds, is 

de link tussen de specifieke voorbeschiktheid voor staphylococcus aureus en de ernstige infectie/inflammatie in deze 

patienten nog onduidelijk. Om deze reden wensen we muizen die heterozygoot zijn voor OTULIN deficientie te 

infecteren met staphyloccocus aureus in de hoop meer specifiek de getroffen immuun pathways te ontrafelen en 

vervolgens meer gerichte therapie voor de patienten ter beschikking te stellen.

Ja, tegen 01/03/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) autoinflammatie, immuun cellen, otuline, Stafylococcus aureus, longontstekingen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het muismodel  is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem van de muis en immuuncel 

homeostase in dit model is reeds beschreven en is gelijkaardig aan het humane immuunsysteem.

 De muizen worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies, lethargie etc.  Wanneer ernstige klinische 

symptomen worden geobserveerd, zal euthanasie worden toegepast. Ervaren proefdieronderzoekers zullen de 

injecties en controles uitvoeren.

Dit project heeft het potentieel om een nieuw mechanisme te ontdekken verantwoordelijk voor het ontstaan van 

autoinflammatie in genetisch voorbeschikte patienten door contact met een veel voorkomende microorganisme. Dit 

is zeer kostbare informatie voor de patienten maar ook voor de voorlopig 'gezonde' dragers van dezelfde mutatie. 

Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in mogelijke therapeutische opties voor de ernstig zieke patienten. Tot slot 

kan dit onderzoek bijdragen tot een nieuw concept, waarbij een veel voorkomende infectie chronische inflammatie 

tot stand kan brengen.

muizen

in totaal 370 muizen. 3 muizen per groep per experimentele conditie

De muizen zullen intranasaal geinfecteerd worden met staphylococcus aureus of een inflammatoire trigger. De 

maximale doeldosering is een dosis welke enkel transient ongemak teweeg brengt in wildtype muizen. We 

verwachten dat deze dosis tot meer inflammatie zal leiden in de muizen heterozygoot voor OTULIN. De muizen 

ervaren mogelijks respiratoire distress door de infectie of tekenen van systemische inflammatie. De duur van het 

experiment is relatief beperkt, minder dan 48u. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat. Muizen zullen 

geëuthanaseerd worden op het einde van het experiment.

Alle in vitro experimenten met gebruik van humane cellen (primair en ook cellijnen) werden reeds geëvalueerd en 

zijn verder lopende als onderdeel van dit project. Het immuunsysteem en het optreden van infecties zijn echter een 

dynamisch proces met specifieke aantasting van bepaalde organen, wat niet kan gerecapituleerd worden in vitro 

maar een betrouwbaar translationeel model vraagt. 

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen zijn er minimaal 4 muizen per onderzochte 

groep nodig. De grootte van de groepen waarborgt een zinvolle analyse.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie van de CentriMag pomp in een in vivo schaapmodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/06/2019 - 01/06/2020

De CentriMag pomp wordt gebruikt voor de acute ondersteuning van het systemische bloedcirculatie bij patiënten 

met hartfalen. De CentriMag wordt aangedreven door de Full MAgLev Technology, een zwevende, magnetische 

rotor, wat resulteert in een uitstekende hemodynamiek met een optimale hemocompatibiliteit. In dit 

onderzoeksproject wil men de CentriMag bestuderen als onderdeel van een ECMO circulatie. Er wordt hierbij 

gekeken naar de haalbaarheid en de werkzaamheid op lange termijn (30 dagen).  

Ja, tegen 01/08/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, extracorporele membraan oxygenator (ECMO)

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. De dieren zullen antibiotica en 

pijnstillers (tot 1 week na operatie) toegediend krijgen tijdens het experiment. De dieren worden verder dagelijks 

opgevolgd.  Bij pompfalen of bij onbehandelbare complicatie wordt de proef stop gezet en het dier geëuthanaseerd

Dit project draagt bij tot een optimalisatie van het ECMO systeem door de integratie van een pompsyteem met een 

oxygenator in het ECMO circuit. 

Schapen

12

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na de ingreep 

zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. De graad van de ernst: ernstig. De dieren zullen na 30 dagen geëuthanaseerd 

worden met een injectie euthasol (120mg/kg).  

Om de hemocompabiliteit en het uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend proefdiermodel 

gebruikt te worden. 

Omwille van de variabiliteit binnen de verschillende dieren en een mogelijke uitval  is het aantal van 12 dieren te 

verantwoorden. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Deze nieuwe technieken laten toe om meer invasieve chirurgie bij de mensen te vermijden met minder 

nevenwerkingen tot gevolg. Het is echter belangrijk dat deze technieken op een veilige manier geïntroduceerd 

worden via een goed ontwikkeld trainingsprogramma. Het is ook enkel de bedoeling om dit trainingsprogramma 

aan te bieden aan artsen die deze technieken effectief willen introduceren in hun praktijk.

varkens

100

Het betreft een acute ingrepen onder algemene verdoving en pijnstilling, de dieren ontwaken niet en geen 

overlevingsexperiment. De ernst van dit project wordt dus als terminaal ingeschat.

Het is noodzakelijk om deze nieuwe interventionele therapieën veilig te introduceren. Zoveel waar mogelijk

worden artsen eerst op ex vivo diermodellen getraind in de basis van de techniek. Vooraleer echter over te

schakelen op patiënten is er echter noodzaak om op een gestandaardiseerde manier de techniek aan te leren op

een levend dier. Menselijke kadavers laten niet toe om deze endoscopische technieken toe te passen.

We zullen de opleiding zo goed mogelijk optimaliseren zodat meer dan één arts opgeleid kan worden in de

techniek tijdens het gebruik van één proefdier. Daarnaast zullen we waar mogelijk enkel ex-vivo diermodellen

gebruiken om basistechnieken aan te leren.

De gastrointestinale tractus van het varken is vanuit endoscopisch standpunt sterk vergelijkbaar met de mens en

daarom optimaal voor de doelstelling in dit project. De dieren worden gedurende de volledige duur van de

procedure onder algemene anesthesie gehouden. De dieren ontwaken niet na het experiment zodat onnodige pijn

wordt vermeden. Deelnemende artsen worden geinstrueerd om rekening te houden met het welzijn van de dieren

en moeten vertrouwd zijn met  basistechnieken om ongemakken te vermijden.

Gastrointestinale endoscopie wordt gekenmerkt door een verschuiving van een pure diagnostiek naar steeds 

complexere interventionele therapeutische ingrepen. Het doel van dit project is een opleidingsplatform te creëren 

voor artsen die deze technieken nadien op mensen gaan toepassen. De opleiding omvat onder meer bepaald 1. 

endoscopische mucosale en 2. submucosale resecties in de maagdarmtractus, 3. perorale endoscopische mytomie 

van de slokdarm en de pyloor, 4. toepassen van radiofrequentie ablatie, 5. NOTES (natural orifice transluminal 

endoscopic surgery)

Nee (terminaal)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) endoscopie, opleiding, workshop, hands-on training, nieuwe endoscopische technieken

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project Opleiding in interventionele technieken in de gastrointestinale tractus

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/08/2019-01/07/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er is een sterke gelijkenis tussen de mens en muis qua gedrag van het immuunsysteem. Er is ook de mogelijkheid om 

dit type van hersentumoren te induceren in een muis, iets wat niet altijd mogelijk is voor andere diersoorten. 

Bovendien kan de interactie van de tumor en het immuunsysteem niet altijd getest worden in een diermodel van 

een lagere graad dan muizen.

De dieren zullen dagelijks geobserveerd en gewogen worden door dezelfde persoon. Zo wordt van dichtbij nagegaan 

of de dieren pijn hebben of niet. Bovendien zijn er aangepaste euthanasiecriteria  (bijvoorbeeld de eerste tekenen 

van neurologische symptomen, ernstig gewichtsverlies, veranderd gedrag, ...) opgesteld om het dierenleed niet 

onnodig te moeten rekken bij zieke muizen.

Momenteel wordt het testen van immuuntherapieën voor hersenstamkanker tegengehouden door het feit dat er 

geen muismodellen beschikbaar zijn met een werkend immuunsysteem. Het nieuw model dat wij willen ontwikkelen 

in dit project, zal deze eigenschap wel hebben en zal ons de kans geven om immuuntherapie en immuuntherapie in 

combinatie met andere behandelingen te testen. Dit onderzoek zal essentieel zijn om nieuwe behandelingen te 

kunnen testen in muizen met het doel deze behandelingen uiteindelijk ook aan patiënten te kunnen geven in de 

hoop deze ziekte beter te behandelen dan nu mogelijk is.

Voor dit project zullen enkel muizen gebruikt worden.

In totaal zullen 54 muizen gebruikt worden voor dit project.

De meeste dieren zullen onder algemene verdoving kankercellen toegediend krijgen in de hersenen en zullen dus ook 

de hersentumor ontwikkelen. Net zoals patiënten, zullen onbehandelde muizen sterven aan de ziekte. Per definitie is 

de graad van dit soort experimenten ernstig. Muizen zullen neurologische symptomen ontwikkelen, zoals 

bijvoorbeeld verlamming. De kanker vraagt ook veel energie van de muis en hierdoor zal de muis geleidelijk aan 

afvallen. In experimenten waarin we willen onderzoeken of een nieuwe behandeling (of combinatie van 

behandelingen) een muis langer kan doen leven, is het noodzakelijk om de muis tot in het eindstadium van de 

kanker te laten gaan om een besluit te kunnen trekken. Om geen onnodig dierenleed te veroorzaken, houden wij ons 

aan bepaalde criteria om euthanasie uit te voeren op de zieke muizen (bijvoorbeeld de eerste tekenen van 

neurologische symptomen, ernstig gewichtsverlies, veranderd gedrag, ...). Alle dieren zullen euthanasie ondergaan in 

deze experimenten.

Met het onderzoek op enkel cellen, is nog niet veel vooruitgang geboekt op vlak van behandelingsopties voor deze 

patiënten. Het is dan ook noodzakelijk om dit muismodel te ontwikkelen om het onderzoek in een volgende fase te 

brengen en de mogelijke behandelingen te testen in dieren met een werkend immuunsysteem. Het immuunsysteem 

dat aanwezig is in deze dieren, is namelijk essentieel in de ontwikkeling van de kanker en kan niet getest worden op 

kankercellen alleen.

Voor het bepalen van het aantal muizen werd een statistische analyse uitgevoerd, gebaseerd op de ervaring die 

onze onderzoeksgroep reeds heeft met een ander model voor hersentumoren. Zo kunnen we berekenen 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.

Diffuus intrinsieke ponsglioom (DIPG), of hersenstamkanker, is een hersentumor die veelvoorkomend is bij kinderen. 

Twee jaar na de diagnose, is slechts 10% van de patiënten in leven. De mogelijke behandelingen voor deze patiënten 

zijn vrij beperkt. Voorlopig heeft enkel radiotherapie in het verleden het leven van deze patiënten kunnen verlengen. 

Een groot probleem is dat er voor deze ziekte geen goede muismodellen beschikbaar zijn met een werkend 

immuunsysteem. Dit werkende immuunsysteem is essentieel wanneer men bijvoorbeeld onderzoek wil uitvoeren 

naar de effecten van immuuntherapieën voor deze ziekte. Het doel van dit project is daarom het ontwikkelen van 

zo'n model en het zoeken naar een betere therapie voor deze patiënten.

Ja, tegen 31/07/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hersentumor, kinderen, muismodel, onderzoek 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Een nieuw onderzoeksmodel voor hersenstamkanker, een hersentumor veelvoorkomend bij kinderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01 Juni 2019 - 30 Mei 2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Nieuwe behandelingen voor kwaadaardige hersentumoren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01 Juni 2019 - 30 Mei 2024

De huidige behandelingen voor kwaadaardige hersentumoren, bestaande uit een combinatie van chirurgie, 

chemotherapie en bestralingen, zijn niet in staat patiënten te kunnen genezen. Patiënten overleven met deze 

behandelingen slechts 15 maandan na diagnose. Wij willen hier iets aan veranderen. Met een muismodel dat 

hersentumoren ontwikkelt, willen wij op zoek gaan naar een verbeterde behandeling voor patiënten. Ioniserende 

straling heeft een gunstig effect op het immuunsysteem en is daarom een ideale kandidaat om in combinatie met 

een immuuntherapie gegeven te worden. In dit project testen wij verschillende manieren om de tumor te bestralen 

(standaard bestraling die patiënten reeds krijgen en Radspherin, een product ontwikkeld door de firma Oncoinvent) 

en de verschillende effecten die uitgelokt kunnen worden op het immuunsysteem van het muismodel. In een latere 

fase willen we ook verschillende combinaties met andere behandelingen (onder andere immuuntherapiën) 

onderzoeken.

Ja, tegen 30 juli 2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hersentumor, behandeling, immuuntherapie, radiotherapie, bestraling, combinatiebehandeling

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er is een sterke gelijkenis tussen de mens en muis qua gedrag van het immuunsysteem. Er is ook de mogelijkheid om 

dit type van hersentumore te induceren in een muis, iets wat niet altijd mogelijk is voor andere diersoorten.

De dieren zullen dagelijks geobserveerd en gewogen worden door dezelfde persoon. Zo wordt van dichtbij nagegaan 

of de dieren pijn hebben of niet. Bovendien zijn er aangepaste euthanasie criteria opgesteld om het dierenleed niet 

onnodig te moeten rekken bij zieke muizen (bijvoorbeeld de eerste tekenen van neurologische symptomen, ernstig 

gewichtsverlies, veranderd gedrag, ...).

De huidige behandelingen voor kwaadaardige hersentumoren zijn onvoldoende. Combinaties met immuuntherapieën 

zijn er voorlopig nog niet in geslaagd om de overleving van patiënten te kunnen verlengen. Dit onderzoek is bedoeld 

om nieuwe en betere combinaties van behandelingen te kunnen opstellen in muizen. Omdat het muismodel dat wij 

gebruiken zeer gelijkaardige kenmerken heeft wanneer we dit vergelijken met hersentumoren van patiënten, hopen 

we dat deze combinaties van behandelingen wel effect zullen hebben in patiënten.

Voor dit project zullen enkel muizen gebruikt worden.

In totaal zullen 110 muizen gebruikt worden voor dit project.

De meeste dieren zullen kankercellen toegediend krijgen en zullen dus ook de hersentumor ontwikkelen. Net zoals 

patiënten, zullen onbehandelde muizen sterven aan de ziekte. Per definitie is de graad van dit soort experimenten 

ernstig. Muizen zullen neurologische symptomen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld verlamming. De kanker vraagt ook 

veel energie van de muis en hierdoor zal de muis geleidelijk aan afvallen. In experimenten waarin we willen 

onderzoeken of een nieuwe behandeling (of combinatie van behandelingen) een muis langer kan doen leven, is het 

noodzakelijk om de muis tot in het eindstadium van de kanker te laten gaan om een besluit te kunnen trekken. Om 

geen onnodig dierenleed te veroorzaken, houden wij ons aan bepaalde criteria om euthanasie uit te voeren op de 

zieke muizen (bijvoorbeeld de eerste tekenen van neurologische symptomen, ernstig gewichtsverlies, veranderd 

gedrag, ...). Alle dieren zullen euthanasie ondergaan in deze experimenten. De ernst van het projetc wordt als ernstig 

ingeschat.

Voorafgaand aan dit project, heeft de firma reeds onderzoek gedaan op kankercellen met dit nieuwe product. Enkele 

overlevingsexperimenten in muizen zijn ook reeds uitgevoerd. Om verschillende bestralingsmanieren te vergelijken 

en de effecten op het immuun systeem na te gaan, zijn echter studies in dieren nodig die niet uitgevoerd kunnen 

worden op cellen.

Voor het bepalen van het aantal muizen werd een statistische analyse uitgevoerd, gebaseerd op de ervaring die onze 

onderzoeksgroep reeds heeft met dit model voor hersentumoren. 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In translationeel kanker onderzoek met als doel een betrouwbare en voorspelbare respons te bekomen voor een 

nieuwe of reeds bestaande compound in een brede variatie van tumortypes, blijkt het muismodel het meest 

aangewezen en representatief voor de patiënt met kanker. Er zijn geen alternatieve mogelijkheden beschikbaar in 

deze context omdat de focus van het onderzoek ligt op tumor uitzaaiingen, iets wat niet onderzocht kan worden in 

celculturen of lagere diersoorten. De naakte muizen zijn de enige keuze die onze toelaat om humane (PDX) tumoren 

te groeien zonder dat deze afgestoten worden door het immuunstelsel van het dier.

In translationeel kanker onderzoek met als doel een betrouwbare en voorspelbare respons te bekomen voor een 

nieuwe of reeds bestaande compound in een brede variatie van tumortypes, blijkt het muismodel het meest 

aangewezen en representatief voor de patiënt met kanker. Om het algemeen welzijn van de dieren zo goed mogelijk 

te garanderen implementeren we volgende maatregelen: maximum aantal dieren per IVC blue line cage = 4; 

kooiverrijking onder de vorm van papierkrullen; aangepaste anesthesie en analgesie voor, tijdens en na chirurgische 

en/of pijnlijke ingrepen; nauwgezet opvolgen van tumorgroei en stopzetten experiment bij bereiken van maximum 

toelaatbare volume; aangepaste voeding bij afname gewicht, ...

Op dit moment zijn er geen effectieve behandelingsmogelijkheden voor UM. Dit betekent dat er verder onderzoek 

moet verricht worden om de ziekte beter te karakteriseren en nieuwe therapeutische doelen te identificeren. Deze 

studie onderzoekt specifiek de respons van UM op "gerichte therapieën". Het doel van deze studie is om nieuwe 

therapieën te testen met als doel alle tumorcellen te doden en zo de behandeling van UM te verbeteren.

Muis

134

De muizen zullen als gevolg van de injectie van cellen een tumor ontwikkelen, deze zal nauwgezet opgevolgd worden

en bij een grootte van 100-300mm3 zal de behandeling (door middel van injectie in buikholte of in de vene) starten

en verwachten we een daling in tumorgrootte. De graad van ernst van dit experiment is matig. 

Dit is noodzakelijk aangezien er aanzienlijke verschillen zijn in genregulatie en expressie bij in vitro en in vivo 

experimenten. Daarnaast kunnen tumorgroei, farmacokinetiek van doelgerichte therapie en tumorprogressie niet in 

vitro worden onderzocht.  Ons onderzoek richt zich op de ontwikkelingsfasen van de ziekte en vorming van 

metastase, hiervoor kunnen we niet anders dan gebruik te maken van muismodellen.

Wij zullen het minimum aantal muizen gebruiken die statistisch nodig zijn voor dit experiment. Daarvoor hebben we

bewust gekozen voor een model waarvan we weten dat deze goed aanslagen (70-90%), zodat we de hoeveelheid

muizen konden beperken . Dit garandeert ons de grootste kans op succes met een minimum aantal dieren en een

gestandaardiseerde behandeling voor vervolg projecten. Ook hebben we vooraf verschillende cellijnen en Patient

Derived tumortransplantatiemodellen (PDTX modellen) gescreend om zo het meest sensitieve model voor onze

voorgestelde behandelingsmethoden te vinden .

Uveaal melanoma (UM)vertegenwoordigt het grootste deel van alle oogmelanoma's en ongeveer de helft van de 

patiënten ontwikkelt metastase. De meeste van deze metastasen ontwikkelen zich in de lever. Met uitzondering van 

een paar patiënten die in aanmerking komen voor het chirurgisch verwijderen hiervan is de prognose dus slecht. Ons 

doel is om nieuwe therapeutische opties te ontwikkelen voor patiënten met UM en dan voornamelijk met de focus op 

de behandeling /voorkoming van metastase. 

Ja, binnen 2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Uveaal melanoma, targeted therapie, Heterogeniteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Uveaal (oog) melanoma beter begrijpen en behandelen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van autofagie in axonale regeneratie in de volwassen zebravis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

Gezien het groeiende aantal ouderen in onze samenleving, vormt het ontwikkelen van effectieve therapieën voor

neurodegeneratieve ziekten een van de grootste uitdagingen in het huidig medisch onderzoek. Ondanks intensief

onderzoek, zijn er tot op heden nog geen efficiënte therapieën beschikbaar. In dit onderzoek zal de rol van autofagie,

een cel recyclingmechanisme, bepaald worden voor axonale regeneratie. Meer bepaald zullen we zebravissen

gebruiken die een hoog regeneratief potentieel hebben en die gebruikt kunnen worden om de onderliggende

mechanismen voor succesvolle regeneratie te achterhalen.

Ja, tegen 01/08/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Zebravis - optische zenuw beschadiging - autofagie - regeneratie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Via dit project zullen meer inzichten verworven worden in de mechanismen achter het regeneratieproces van de

oogzenuw in de zebravis. Met behulp van deze inzichten kunnen we vervolgens ook informatie verkrijgen die zal

bijdragen tot het stimuleren van regeneratie in het visueel systeem, aangezien de onderliggende mechanismen bij

beide zeer gelijkend blijken te zijn. We zullen dus kunnen achterhalen of autofagie belangrijk is voor axonale

regeneratie. 

Zebravissen 

348

De vissen zullen onderwopren worden 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)

zullen een matige, maar korte pijn veroorzaken. Aan het einde van het experiment zullen de vissen op een humane

manier worden geëuthanaseerd.

Om de rol van autofagie 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. 

Dieren die ernstig ziek worden, zullen op een humane manier geëuthanaseerd worden. Tijdens de operatie (optic

nerve crush) zal de vis verdoofd worden. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Bij de start van deze procedures worden de dieren onder algemene narcose gebracht. De volledige 

experimenten gebeuren onder volledige verdoving, zonder ontwaken. Op het einde van de procedure 

worden bij deze dieren op humane wijze euthanasie toegediend. De graad van ernst van dit project wordt 

daarom als terminaal ingeschaald.

De effectiviteit van de filter in het opvangen van partikels werd reeds "dierloos" getest. Om de veiligheid na 

te gaan, met betrekking tot klontervorming en schade aan de aorta, is een model nodig met gelijkaardige 

anatomie en stollingsfunctie als bij de mens. Bovendien kunnen alleen testen in een in vivo opstelling als 

compleet beschouwd worden om te besluiten of de technologie acceptabel is voor humaan klinisch gebruik.

Er worden multipele types van filter getest en er worden zo veel mogelijk filters per dier gebruikt. 

Het varken heeft een cardiovasculair stelsel dat veel gelijkenissen vertoont met het humane qua anatomie 

en bloedstolling. Bovendien is de grootte van het hart en bloedvaten zeer geschikt voor onze toepassing. 

Alle handelingen tijdens de procedure (terminaal experiment) worden pas uitgevoerd nadat het varken 

onder algemene narcose werd gebracht. 

Dit project is de laatste stap alvorens toepassing bij mensen kan overwogen worden. Cijfers uit vorige 

experimenten tonen dat de kans op beroerte aanzienlijk verlaagd kan worden van 7% naar 1%.

Varkens

25

Er werd een endovasculaire filter ontwikkeld die via de bloedbaan kan ingebracht worden in de aorta 

tijdens endovasculaire klepimplantaties om het risico op beroerte na deze operatie te verminderen. De 

effectiveit werd reeds in-vitro getest. Dit project focust op het nagaan van de veiligheid van verschillende 

versies van dit device met betrekking tot klontervorming en schade aan de aorta in een groot 

proefdiermodel. Bovendien zullen verschillende dosissen bloedverdunnende medicatie getest worden. De 

doelstelling is om de meest veilige strategie te identificeren om vorming van bloedklonters te verhinderen. 

Neen (ernst van project wordt als terminaal ingeschaald)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Endovasculaire filter, percutane aortaklepvervaning, beroerte, embolisatie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van de veiligheid van een filter in de bloedbaan om beroerte te voorkomen tijdens 

aortaklepvervangingen. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/6/2019 tot en met 31/5/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Rol van semaphorine 3 eiwitten in bot

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/06/2019 - 31/05/2023

Recent onderzoek door ons en door anderen maakte duidelijk dat semaphorines (en hun receptoren) een 

belangrijke rol spelen in bothomeostase door in te spelen op de communicatie tussen osteoblasten en 

osteoclasten. Om het relatieve belang van de expressie van semaphorines en neuropilines in de verschillende 

botcellen te onderzoeken, zal gebruik gemaakt worden van dierenmodellen waarin deze genen geïnactiveerd 

worden. 

Ja, tegen 31/07/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) semaphorine, neuropiline, calcium, bot

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er wordt gebruik gemaakt van muismodellen omdat er geen in vitro alternatieven voorhanden zijn om 

calcium- en bothuishouding te bestuderen. Calcium- en bothuishouding wordt grotendeels op dezelfde 

manier geregeld in de muis als in de mens en bijgevolg is de muis een geschikt model voor onze vraagstelling. 

Bovendien door het gebruik van transgene muizen kunnen we de rol van verschillende semaphorine eiwitten 

in calcium- en bothuishouding meer in detail onderzoeken.

In deze studie verwachten we weinig negatieve effecten op het welzijn van de dieren. Experimentele dieren 

worden dagelijks opgevolgd en dieren met duidelijk gewichtsverlies of ongemak zullen vroegtijdig uit de 

studie genomen worden en op humane wijze gedood.

Een dieper inzicht in de rol van deze eiwitten in bothomeostase zal mogelijks bijdragen tot het ontwikkelen 

van nieuwe medicijnen voor osteoporose en osteoporose-gerelateerde botbreuken.

Muizen met gehele of weefselspecifieke geninactivatie

123

We verwachten dat de dieren milde veranderingen hebben in calcium- en bothuishouding en dat ze hiervan 

weinig hinder zullen ondervinden. Om te onderzoeken of semaphorine-gemedieerde acties betrokken zijn in 

de fysiologische repons tijdens een negatieve calciumbalans, zullen muizen behandeld worden met een 

produkt dat calcium in het serum bindt of een laag calciumdieet krijgen. We verwachten dat de dieren hier 

lichte hinder van zullen ondervinden. Na het beëindigen van de dierproeven worden de muizen gedood en 

grondig onderzocht. De ernst van het project wordt als licht ingeschat. 

Calcium- en bothuishouding wordt geregeld door een complexe samenwerking tussen verschillende cellen en 

is onder controle van verschillende hormonen. Het is tot nog toe onmogelijk om deze complexiteit te 

evenaren in celcultuurmodellen.

Het aantal benodigde dieren wordt berekend op basis van een voorafgaande power analyse die rekening 

houdt met een vooraf bepaald minimaal relevant verschil dat we wensen vast te stellen. Bovendien 

beschikken we over een jarenlange ervaring met dit type van experimenten.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Voor infectieziektes zijn muizenproeven de standaard omdat de transleerbaarheid naar de mens excellent is 

gebleken in het verleden. Dit soort proeven zijn dan ook essentieel om deze molecules naar de kliniek te 

kunnen brengen.

De dieren zullen nauwgezet gevolgd worden, er zal gebruik gemaakt worden van pijnstilling, koortswering en 

verdoving voor zover mogelijk en indien de dieren een grenswaarde in de klinische score overschrijden zullen 

we euthanasie uitvoeren.

Het is belangrijk om aan te tonen dat onze molecules werken in verschillende modellen en types van infecties, 

omdat dit noodzakelijk is als eerste stap om de molecules verder te ontwikkelen tot menselijke 

geneesmiddelen. 

muizen

112

Dit is een ernstig model: we zullen namelijk de dieren in de buikholte infecteren met een bacteriele cultuur (E. 

coli), hetgeen een model is voor darmperforatie in de mens (darmperforatie lijdt vaak totkritieke ziekte ten 

gevolge van sepsis). De muizen maken dus de infectie en sepsis door, tenzij de behandeling dit stopt. De 

behandeling bestaat uit twee dagelijkse intramusculaire injectie met onze molecule, of controles. De muizen 

worden van nabij gevolgd en behandeld met analgesia tegen de koorts en de pijn. Hun klinische score (bepaald 

uit onder andere houding, gewicht, temperatuur) wordt 3 maal per dag gevolgd en er wordt euthanasie 

toegepast indien de muizen boven de grenswaarde gaan. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Deze proeven zijn het eind van een lang ontwikkelingstraject, waarbij we via computermodellen, in cellen en in 

veel mildere modellen hebben kunnen aantonen dat onze aanpak werkzaam is. Nu is het moment gekomen om 

te tonen dat onze molecules een echte klinische uitdaging aankunnen. Zonder deze data zullen deze molecules 

het nooit tot menselijk geneesmiddel schoppen.

We hebben gebruik gemaakt van statistische modellen om het minimaal aantal muizen te bepalen die 

noodzakelijk zijn om relevant therapeutisch effect aan te tonen.

Er is een grote nood aan nieuwe antibiotica met een fundamenteel ander werkingsmechanisme dan de 

bestaande families, vermits er een wereldwijde toename is in het aantal fatale infecties met stammen die 

resistent zijn aan de bestaande antibiotica. Ons labo heeft een doorbraak gemaakt in deze met onze 

synthetische antibacteriele peptides en om hun inzetbaarheid verder te onderzoeken willen we ons nu wenden 

tot peritonitis sepsis, wat in de kliniek een belangrijke bron van fatale infecties is. 

ja, tegen 23/07/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) antibacteriele peptides, antibiotica

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Doeltreffendheid van nieuwe antibacteriele peptides voor buikholte infecties en sepsis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 23/05/2019-23/05/2021
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Muismodellen van heterogene glioblastoma

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar (02/05/2019 - 30/04/2024)

Glioblastoma zijn een kwaadaardige hersentumoren die zeer agressief en ongecontroleerd groeien. Deze tumoren 

zijn ontzettend invasief en infiltreren het omliggende gezonde weefsel. Dit maakt het onmogelijk om deze tumoren 

chirurgisch te verwijderen. Daarnaast zijn ze zeer resistent tegen bestraling en chemotherapie waardoor patienten 

bijna altijd hervallen. We vermoeden dat dit te wijten is aan de heterogene aard van de tumoren, zowel in tumorcel 

populatie als in tumor micro-omgeving.We stellen een studie voor om de heterogeniteit van deze tumoren beter te 

begrijpen door de interacties te bestuderen tussen verschillende subclones en hun specifieke interactie met hun 

micro-omgeving.

Ja, tegen 30/06/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) glioblastoma hersentumor muismodel intratumorale heterogeniteit immunotherapie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Muizen zijn laag geklasseerde proefdieren waarvan het genoom gekend is. Het is bij dit dier relatief eenvoudig 

genetisch wijzigingen toe te brengen en hierbij ziektemodellen te creëren die vergelijkbaar zijn met humane 

aandoeningen. Dit maakt dit dier een van de meest gebruikte proefdieren in kankeronderzoek voor het zoeken naar 

nieuwe target en uittesten van nieuwe therapiën.

Om ongemak, leed en pijn tot een minimum te herleiden, worden de muizen volledig verdoofd gedurende 

tumorimplantatie en voor euthanasie. Verder zullen de muizen ook behandeld worden met pijnstillers 

(buprenorphine) na chirurgische procedures om mogelijk ongemak te minimaliseren. We zullen de muizen dagelijks 

opvolgen en op regelmatige tijdstippen(om de 2-3 dagen) wegen gedurende de behandelingen om snel en gepast te 

reageren bij enige vorm van ongemak. Indien nodig zal een dierenarts geraadpleegd worden.

We hanteren een specifieke strategie die de bloedvaten in de tumor verandert van een immuun suppressief fenotype 

naar een immuun stimulerend fenotype om zo de tumoren beter te kunnen bestrijden.

muizen

1058

Muizen kunnen ernstige symptomen ontwikkelen ten gevolge van tumorgroei. De verwachte graad is ernstig. We 

hebben reeds ervaring met deze modellen en kunnen de tijdlijn van tumorprogressie goed inschatten. De dieren 

worden zorgvuldig gemonitord voor tekenen van ongemak en de (bioluminiscente) tumorgroei opgevolgd door 

middel van IVIS imaging. Bij tekenen van ongemak worden muizen op humane wijze geëuthanaseerd.  Deze tekenen 

omvatten 20% gewichtsverlies, tekenen van pijn, abnormaal gedrag/bewegingen.

Kanker is een heterogene aandoening waar verscheidene gastheercellen en tumorcellen interageren en zo 

tumorprogressie promoten. Het is niet mogelijk om deze abnormale omstandigheden en specifieke omgeving 

nauwkeurig na te bootsen in vitro of in silico. Het is enkel door de ontwikkeling en progressie in vivo te bestuderen 

dat we kunnen leren hoe tumoren  functioneren. Verder kunnen we hieruit leren hoe we kanker beter kunnen 

bestrijden en hoe we de lethaliteit van de patiënten kunnen verminderen.

We hebben voorafgaandelijk statistische powerberekeningen gemaakt om het aantal muizen zo veel mogelijk te 

minimaliseren zonder dat dit effect heeft op de statistische significantie. Daarnaast zullen we verschillende cellulaire 

en histopathologische parameters analyseren per tumor om het aantal muizen tot minimum te herleiden.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De ontwikkeling van een flexibele chip met micronaalden voor de pijnloze staalname van bloed uit de huid

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

In onze onderzoeksgroep werd een technologie ontwikkeld waarmee stalen kunnen gemanipuleerd worden, zoals in 

het labo maar op een goedkope en flexibele chip. Door deze technologie te combineren met micronaalden kan op 

een minimaal invasieve manier bloed uit de huid genomen en verwerkt worden. Dit is veiliger, pijnloos en reduceert 

de kans op infecties. In het onderzoek om dit te ontwikkelen bestaat er echter geen goed model voor doorbloed 

huidweefsel. De eigenschappen van varkenshuid liggen het dichtst tegen die van de mens. Daarom zullen varkens 

gebruikt worden voor de ontwikkeling en optimalisatie van de micronaalden en het eigen ontwikkeld 

pompensysteem, de twee cruciale schakels van de uiteindelijke toepassing.

Ja, tegen 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Staalname, bloedafname, diagnostische tests, micronaalden

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In dit project wordt samengewerkt met een instelling gespecialiseerd in huisvesting, voeding en manipulatie van 

proefdieren. Het comfort van de varkens zullen tijdens het onderzoek nauw opgevolgd worden door de 

verantwoordelijken van dit project.

Tijdens het uitvoeren van bepaalde experimenten is het mogelijk om het bewustzijn van de dieren tijdelijk te 

verminderen met sedatie. Ook zullen lokale verdovingsmiddelen getest worden. Indien effectief kunnen ze ook 

geïmplementeerd worden tijdens de experimenten. Stress bij de dieren kan bovendien tot het minimum beperkt 

worden door te werken met goed opgeleid personeel.

Wereldwijd worden dagelijks miljoenen bloedstalen genomen, bijvoorbeeld om ziektes zoals HIV of malaria te 

detecteren. Naast het feit dat naar schatting 10% van de bevolking lijdt aan naaldenfobie, wordt in 

ontwikkelingslanden ruim 50% van de naalden als onveilig beschouwd. Bovendien zijn voor het huidige proces van 

staalname, verwerking en analyse dure apparatuur en opgeleid personeel vereist. Er is dus nood aan een goedkoper 

en veiliger alternatief. In dit project wordt een brug gemaakt tussen het bijna pijnloos opnemen van de staal en de 

uiteindelijke verwerking van het bloed. Dit is een heel belangrijke stap richting een chip die na activatie autonoom 

alle stappen doorloopt, tot en met de analyse.

Varkens

Maximaal 50 dieren over een periode van vier jaar

Door de minimaal invasieve aard van de technieken die we bestuderen, zullen de varkens amper negatieve effecten 

ondervinden. Hoogstens zullen de dieren op korte termijn een kleine irritatie van de huid waarnemen, waarvoor ze 

behandeld kunnen worden met pijnstillers. Uit onderzoek blijkt dat infecties na het gebruik van micronaalden heel 

onwaarschijnlijk zijn, maar dit zal gedurende het hele onderzoek grondig gecontroleerd en gerapporteerd worden. 

Gezien de milde en oppervlakkige manipulaties van de dieren hopen we de dieren ter beschikking te stellen van een 

volgend onderzoek.

Vandaag bestaat er geen goed model voor huidweefsel dat doorbloed is via haarvaatjes. Voorafgaande onderzoeken 

hebben wel aangetoond dat onze technologie in staat is om vloeistof op te nemen uit een vast medium. Dit hebben 

we ook getest op varkenshuid vlak na euthanasie. Echter, door de onmiddellijke wegval van bloeddruk is dit niet 

bruikbaar voor het onderzoek. Gezien de omgeving waaruit het staal wordt opgenomen cruciaal is, is het enige 

alternatief om doorbloed huidweefsel van levende dieren te gebruiken in ons onderzoek. Varkenshuid komt hiervoor 

het meest in aanmerking.

Het eerste experiment in dit project op een laag aantal dieren (maximaal 5) zal gebruikt worden om een schatting 

te maken van enkele statistische inzichten. Deze werkwijze laat toe om voor alle vervolg-experimenten het 

minimaal benodigde dieren te bepalen om aan te tonen wat voor ons noodzakelijk is. Door de minimaal invasieve 

manipulaties die we zullen uitvoeren, zijn we bovendien in staat om meerdere keren te testen per dier. Hierdoor zijn 

ook veel minder dieren nodig voor een grotere hoeveelheid aan data.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Ovoscan is enkel ontwikkeld voor toepassing in de pluimveeindustrie

Dagelijkse controle van dierparameters zoals groei, voeropname, verenkleed enz.

Optimalisatie van de temperatuur in het broedei waarin het kuikenembryo zich aan het ontwikkelen is. Er wordt 

verondersteld dat hierdoor het uitkippingspercentage en kuikenkwaliteit zal verbeterd worden. Eendagskuikens van 

betere kwaliteit hebben een hogere gewichtstoename, lagere voederconversie en een betere gezondheidsstatus. 

Hierdoor zal er ook minder anibiotica nodig zijn. 

Gallus gallus domesticus: vleeskuikens (Ross 308)

56

Er worden geen negatieve effecten verwacht tenzij het ovoscan systeem zou falen tijdens de incubatie waardoor de 

temperatuur te ver zou afwijken van de standaardtemperatuur (37°C). Graad van lijden: geen. De kuikens van 

maximum 5 dagen oud worden geëuthanaseerd

Ovoscan kan alleen op broedeieren gebruikt worden.

Uit voorafgaande incubatieproeven bleek dat een aantal van 7 kuikens per groep een minimum aantal was. Dit 

aantal werd dan ook weerhouden.

Het project heeft tot doel om de ontwikkeling van het kuikenembryo tijdens de laatste dagen van de 

incubatieperiode te optimaliseren. De temperatuur van de eischaal is enerzijds afhankelijk van de warmteproductie 

van het kuiken en anderzijds van de warmteoverdracht naar de lucht in de incubator. Een afwijkende 

eischaalemperatuur leidt tot een daling in uitkippingsprocent en kuikenkwaliteit.  Ovoscan (Petersime) is een 

techniek die de eischaaltemperatuur continu meet en de temperatuur van de incubator gaat bijsturen. Op deze 

manier wordt de temperatuur in het ei continu aangepast en zou de embryonale ontwikkeling geoptimaliseerd 

moeten worden.  

Ja, tegen 01/09/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) ovoscan - kuikenembryo - eitemperatuur - uitkipping

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het gebruik van Ovoscan om de temperatuur van kuikenembryo's en uitkippingsparameters te controleren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/12/2018  tot 1/2/2019
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het doel van dit project is om de toediening van PLLAV voor toekomstig gebruik in mensen te optimaliseren. Deze 

varkensstudie is vereist als 'overbruggings-studie' om de meest optimale dosis en formulatie te vinden zodat deze 

verder kan geëvalueerd worden in niet-humane primaten (NHPs) en later mensen. De varkenshuid is gelijkaardig aan 

de mensenhuid en wordt aanschouwd als het meest geschikte model hiertoe. Aldus zullen de gecombineerde 

datasets die we zullen genereren in zowel varkens als NHPs ons toelaten een goed onderbouwde keuze te maken 

wat betreft de meest optimale dosis, formulatie en toedieningsroute in mensen.

Er zal een tijdelijk kort ongemak zijn door vaccinatie en bloedname. De meerderheid van experimenten duren 6 

weken. Echter wanneer ziekte symptomen of enig ander negatief fenomeen optreedt, zullen de dieren onmiddellijk 

geëuthanaseerd worden. 

Vandaag zijn er nog steeds geen vaccins beschikbaar tegen opduikende pathogenen zoals ebola, zika etc. In geval 

van een uitbraak, is de situatie zelfs problematisch. Wij hebben een nieuw vaccin platform ontwikkeld dat het 

potentieel heeft om het hoofd te bieden aan nieuwe uitbraken en dit op relatief korte termijn. We wensen PLLAV 

verder te ontwikkelen, daartoe is het echter noodzakelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de meest optimale 

dosis en formulatie alvorens studies in niet-humane primaten en mensen op te zetten. Aangezien de huid van 

varkens het meest aansluit bij deze van mensen, willen we de toediening in dit model evalueren om zodoende de 

optimale dosis en formulatie van PLLAV te bepalen. Dit zal ons data pakket verder aandikken en onze positie naar 

niet-klinische en klinische ontwikkeling versterken. 

varkens

118

Er zal tijdelijk ongemak zijn door de toediening van het vaccin en bloedname. De experimenten zullen ofwel 3-5 

dagen ofwel 6 weken duren. Dieren zullen geëuthanaseerd worden alvorens een grote manipulatie uitgevoerd wordt. 

De verwachte graad van ernst is mild, maar in geval van een onverwacht fenotype zullen de dieren onmiddellijk 

geëuthanaseerd worden. 

Er is geen in vitro methode beschikbaar om de immuunresponsen en seroconversie te bestuderen volgend op 

vaccinatie. Tevens bestaat er ook geen in vitro methode om de optimale dosis en formulatie te bepalen die vereist 

zijn voor in vivo toediening. Hierdoor is het gebruik van dieren noodzakelijk.

We hebben geprobeerd het aantal dieren tot een minimum te beperken nodig om toch nog significante resultaten te 

bekomen. Eveneens proberen we experimenten zoveel als mogelijk te groeperen om het aantal te verminderen. Deze 

aantallen werden statistisch berekend a.d.h.v. de 'resource equation methode' van Charan et al., J Pharmacol 

Pharmacother. 2013.

We ontwikkelden een DNA vaccin platform door het genoom van het gele koorts vaccin YF17D te incorporeren in 

onze eigen BAC shuttle vector. Dit platform is thermostabiel, kostenbesparend en gemakkelijk te produceren. 

Bovendien kan dit platform relatief snel aangepast worden naar andere pathogenen voor dewelke geen vaccins 

beschikbaar zijn zoals ebola of zika, dit door insertie van de vreemde antigenen in de backbone van PLLAV. We 

toonden aan dat PLLAV zeer efficiënt is in muizen. Om ons datapakket verder uit te breiden, wensen we nu PLLAV 

te evalueren in grotere diermodellen zoals varkens. Ons volgende doel is evaluatie in mensen tijdens klinische fase I 

studies. In dit project zullen we de optimale dosis en formulatie testen in varkens.

ja, een retrospectieve analyse zal geschreven worden aan het einde van de studie (tegen 01/09/2024)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) DNA vaccin, varkensmodel, gele koorts virus, gele koorts

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Optimalisatie van de toediening van DNA vaccins

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar (1 juli 2019 - 30 juni 2024)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De rhesus aap heeft hersenen die bestaan uit windingen en sulci, waardoor de situatie vergelijkbaar is met 

deze bij de mens wanneer men TMS toepast. Bovendien zijn de gebieden die op afstand geactiveerd worden 

goed gekend bij de rhesus aap.

We verwachten geen blijvende schade van de registraties. Na elke ingreep zullen we pijnstillers toedienen 

zolang dit nodig is. De registraties zelf en de toediening van TMS zijn niet pijnlijk.

Dit project zal toelaten beter te begrijpen wat het effect is van TMS op de hersenactiviteit, zowel lokaal op de 

plaats van stimulatie als op afstand. Op die manier zullen we ook beter kunnen begrijpen wat er gebeurt in 

de hersenen van patienten met stoornissen in het bewustzijn, zoals bij coma of vegetatieve toestand, 

wanneer hun hersenen gestimuleerd worden met TMS. In paralllel met de dierexperimenten zullen ook (niet-

invasieve) experimenten bij menselijke vrijwilligers gedaan worden, zodat we de gegevens die bij proefdieren 

bekomen worden direct kunnen koppelen aan de metingen bij de mens. 

rhesus apen (macaca mulatta)

3

We moeten microelectrodes inbrengen in de hersenen. Daarom moeten we een kleine opening in de schedel 

maken. We verwachten geen blijvende negatieve effecten van deze ingreep. De verwachte ernst van de 

proeven is matig. Na het project zullen de dieren hergebruikt worden in andere projecten. Wanneer dit niet 

mogelijk zou zijn zullen de dieren gepensioneerd worden.

Voor deze proeven hebben we een proefdiermodel nodig met complexe hersenen, bestaande uit gyri 

(windingen) en sulci, omdat deze de verspreiding van electrische stroom bepalen bij TMS. Knaagdieren zoals 

muizen en ratten zijn niet bruikbaar voor deze proeven omdat hun hersenen geen windingen hebben. De 

hersenen van knaagdieren zijn ook veel te klein om TMS effecten te onderzoeken op verschillende plaatsen in 

de hersenen. 

Elke proef moet gereproduceerd worden in minstens 1 ander proefdier. Omdat we zeker willen zijn dat de 

bekomen resultaten reproduceerbaar zijn willen we de experimenten uitvoeren in drie dieren. We zullen 

zoveel mogelijk hergebruik toepassen vanuit bestaande projecten.

Het doel van dit project is om inzicht te verwerven in de effecten van TMS op het niveau van enkelvoudige 

neuronen. TMS is een niet-invasieve manier van hersenstimulatie die veel gebruikt wordt bij menselijke 

vrijwilligers en patiënten, maar het effect van TMS op hersencellen is nog steeds niet goed begrepen. Bij 

mensen veroorzaakt TMS veranderingen in het EEG op afstand van de plaats van stimulatie. De afwezigheid 

van dergelijke EEG veranderingen wordt als aanwijzing gebruikt bij comateuze patiënten om het verlies van 

bewustzijn vast te stellen. Het is echter niet duidelijk wat er in de hersencellen gebeurt. Daarom willen we bij 

rhesus apen onderzoeken wat het effect van TMS is op hersencellen in veraf gelegen gebieden.

ja, bij einde project (tegen 28/2/2025)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) TMS, hersenstimulatie, EEG, bewustzijn

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het effect van Transcraniele Magnetische Stimulatie (TMS) op hersenactiviteit

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/10/2019 tot en met 30/09/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De rhesus aap heeft een visueel systeem dat erg gelijkt op dat van de mens, en is ook in staat om complexe 

gedragstaken uit te voeren. Omdat ons doel is een nieuwe visuele prothese te ontwikkelen voor de mens, is de 

rhesus aap het enige mogelijke diermodel voor dit project.

We verwachten geen blijvende schade van de geimplanteerde electrodes omdat deze zeer dun zullen zijn. Na de 

implantatie zullen we pijnstillers geven gedurende minstens 24 u en zo lang als nodig is.

Blindheid treft een erg groot deel van de bevolking, en voor de meeste vormen van blindheid is er geen 

behandeling mogelijk op dit moment. Als we in staat zouden zijn om complexe beelden op te wekken door 

middel van hersenstimulatie, dan zouden blinden in staat zijn om voorwerpen te herkennen en autonoom te 

navigeren in hun omgeving. Op termijn willen we het beeld van een camera die in een bril is ingebouwd 

omzetten in elektrische stimulatiepatronen, die dan gebruikt worden om de visuele hersenschors te stimuleren.

rhesus apen (macaca mulatta)

3

We zullen een groot aantal electrodes implanteren in de hersenen van de dieren. Daarom moeten we een kleine 

opening in de schedel maken, die na de implantatie weer gesloten wordt. We verwachten geen negatieve 

effecten van deze implantatie omdat uit eerder experimenten bij ratten gebleken is dat deze electrodes goed 

verdragen worden. De verwachte ernst van de proeven is matig. Na het project zullen de electrodes verwijderd 

worden en zullen de dieren hergebruikt worden in andere projecten. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn zullen 

de dieren gepensioneerd worden.

Voor deze proeven hebben we een proefdiermodel nodig met een erg goed visueel systeem, dat sterk gelijkend is 

op dat van de mens. Knaagdieren zoals muizen en ratten zien veel minder goed dan de mens en zijn dus niet 

bruikbaar voor deze proeven. Bovendien moeten we de effecten testen door middel van complexe gedragstesten 

(oogbewegingen en visuele discriminatietaken). Ook dit is niet mogelijk bij knaagdieren. Wanneer onze 

experimenten succesvol zijn, zullen we uiteindelijk overgaan tot experimenten bij de mens.

Elke proef moet gereproduceerd worden in minstens 1 ander proefdier. Omdat we zeker willen zijn dat de 

bekomen resultaten reproduceerbaar zijn willen we de experimenten uitvoeren in drie dieren.

We willen een nieuwe vorm van elektrische hersenstimulatie ontwikkelen om het zicht bij blinde patienten te 

herstellen. Omdat de hersencellen in het netvlies te dicht bij elkaar liggen, is dit niet mogelijk in het oog. 

Daarom willen we de visuele hersenschors stimuleren door middel van een groot aantal geimplanteerde 

elektrodes. We willen uiteindelijk in staat zijn om complexe beelden op te wekken door met een erg hoge 

resolutie en met verschillende patronen te stimuleren. 

ja, bij einde project 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) visuele cortex, elektrische stimulatie, blindheid

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het ontwikkelen van een nieuwe vorm van hersenstimulatie om het zicht te herstellen bij blinden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/10/2019 tot en met 30/09/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Pilootstudie: fenotypering van het oog van APP/PS1 muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) April 2019 tot april 2022

Er is nog steeds geen therapie voor neurodegeneratieve ziekten (zoals bv. 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.

Ja, een retrospectieve analyse zal ingediend worden binnen 40 dagen na het verlopen van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) ziekte van Alzheimer; retina; neuroinflammatie; neurodegeneratie; in vivo onderzoek

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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 APP/PS1 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.

240 muizen

120 transgene APP/PS1 dieren; 120 wild type dieren

We voorzien slechts een 'mild' lijden van korte duur in de voorgestelde experimenten (gedragstesten met maze test, 

verschillende oogonderzoeken zoals oa electroretinogram, niet invasieve confocale laser scanning tomography). Na 

afloop van de experimenten zullen de dieren humaan opgeofferd worden.

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 APP/PS1 muizenlijn is een veel gebruikt en gevalideerd Alzheimer muismodel met significante amyloid 

accumulatie in de hersenen. Met deze pilootstudie zullen we nagaan om 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Therapieresistentie overwinnen bij BRAf-mutant melanoom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 8 maanden

We hebben aangetoond dat een nieuwe combinatie van geneesmiddelen resistente BRAF gemuteerde melanoma 

opnieuw vatbaar maakt voor therapie. Door het blokkeren van vetzuursynthese met een FASN inhibitor konden we 

kankercellen zeer gevoelig maken voor zuurstof radicalen. Proof of concept is reeds geleverd in cellijnen en zal nu 

getest worden door een combinatie van Map Kinase, FASN inhibitoren en ROS inductie (dabrafenib + trametinib + 

ATO + TVB3664) in een therapy resistent patient-derived tumor transplant model (PDTX model)

Ja, op het einde van het experiment

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Kanker onderzoek, lipiden metabolisme, melanoma, lipidomics, therapieresistentie

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Kanker is een complexe ziekte waardoor cellijn xenograft studie steeds minder geaccepteerd worden. PDTX studies 

(waarbij een menselijke tumor getransplanteerd wordt naar de muis) zijn de gouden standaard voor in vivo kanker 

onderzoek en zijn het dierenmodel dat momenteel het dichtst mogelijk aanleunt bij de kliniek. Dit is dan ook het 

model waarvoor wij hier opteren

De muizen worden dagelijks opgevolgd en beoordeeld op pijn. (verminderde activiteit, ulceratie, verlies van 

lichaamsgewicht).

In deze studie wordt een nieuwe combinatie van therapiën getest die nuttig kan zijn voor patienten met resistente 

BRAF gemuteerde melanoma. Dit betreft ongeveer de helft van de  melanoma patienten. Deze studie biedt potentieel 

om van gemetastaseerde melanoma een minder dodelijke ziekte te maken.

NMRI nu/nu muizen

76 NMRI nu/nu muizen

Tumoren worden getransplanteerd in de rugzijde van de muizen. Dit gebeurt onder anesthesie en gaat achteraf 

slechts gepaard met beperkte pijn. De muizen worden dagelijks opgevolgd en beoordeeld op pijn. (verminderde 

activiteit, ulceratie, lichaamsgewicht verlies).  De ernst van het project wordt als matig ingeschat. De muizen worden 

geëuthanaseerd wanneer: 

- de tumoren een volume bereiken >2000 mm3

- 25% afname van lichaamsgewicht ten opzicht van het begin van de studie

- aanwezigheid van ernstige ulceratie

- enige andere ziekte die zich zou vertonen die ernstig lijden veroorzaakt

- het einde van de studie bereikt wordt.

Vanwege de complexiteit van (resistente) kanker, bereikt elke studie in dit domain een punt waar in vivo modellen 

nodig zijn. We kiezen hier voor een verfijnd gouden-standaard PDTX model

Het aantal muizen per cohort is gebaseerd op de variatie die werd vastgesteld in vorige studies met dit muizenmodel 

door anderen en onszelf. Helaas is het onmogelijk om aan te tonen dat deze nieuwe combinatietherapie beter is dan 

de monotherapiën zonder in deze studie effectief ook de monotherapiën uit te voeren, wat het aantal 

behandelingsgroepen verhoogt.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het doel van het project is om een geschikt muismodel te vinden om te onderzoeken hoe YFV-17D werkt. Muizen zijn 

hiervoor het meest geschikt, vanwege de beschikbaarheid van noodzakelijke reagentia (anti-muis antilichamen voor 

uitputting, ELISpot, intracellulaire cytokinekleuring, ...).

Er zal een tijdelijk ongemak zijn dat te wijten is aan het toedienen van het vaccin en het nemen van een bloedstaal. 

Enkel bij het toedienen van een intracraniale injectie zal er anesthesie toegediend worden. Het merendeel van de 

experimenten zal 5 à 10 weken duren. Echter, indien er symptomen van ziekte opduiken (verlamming, rillingen, 

gewichtsverlies,...) zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

Het gele koortsvaccin (YFV-17D) is één van de meest efficiënte en veilige vaccins die door de WHO worden 

aangeraden. Daarom wordt er getracht om YFV-17D als basis te gebruiken voor chimere vaccins tegen verschillende 

pathogenen. Preklinische evaluatie van de doeltreffendheid van zulke vaccins blijft echter een uitdaging omdat 

relevante kleine diermodellen niet beschikbaar zijn. Daarenboven zijn de details schaars over hoe bij YFV-17D een 

efficiënte immuunrespons wordt opgewekt. Daarom zal de ontwikkeling van een relevant diermodel ons helpen om 

deze beperkingen te overkomen, alsook het onderzoek naar nieuwe vaccins versnellen.

Muizen (C57BL/6, balb/c, IFNAR-/-)

1695

Er zal een tijdelijk ongemak zijn dat te wijten is aan het toedienen van het vaccin en het nemen van een bloedstaal. 

Enkel bij het toedienen van een intracraniale injectie zal er anesthesie toegediend worden. Het merendeel van de 

experimenten zal 5 à 10 weken duren. Aan het einde van de studie zullen de dieren geëuthanaseerd worden d.m.v. 

inspuiting. De verwachte graad van ernst is mild, maar in geval van een onverwacht phenotype kan de graad 

gemiddeld tot ernstig zijn. In dat geval zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden.  De ernst van het 

project werd als matig ingeschat.

Er is geen in vitro methode beschikbaar om immuunresponsen en seroconversie na toediening van een vaccin te 

bestuderen. Daarom zijn dierproeven noodzakelijk.

We hebben statistische berekeningen gedaan om het aantal dieren te minimaliseren, en we hebben getracht om 

experimenten zo veel als mogelijk te groeperen om het aantal positieve en negatieve controledieren die nodig zijn 

om goede resultaten te verkrijgen te reduceren. Hiervoor gebruikten we een speciale berekeningsmethode, de 

'resource equation method' (Charan et. al; J Pharmacol Pharmacother. 2013).

Het doel van de studie is het vinden van een geschikt muismodel om het volgende te onderzoeken: (i) de 

immunogeniciteit en doeltreffendheid van het gele koortsvaccin (en derivaten daarvan), en (ii) de zogeheten 

'correlates of protection', immuunmerkers die correleren met bescherming tegen gele koorts na vaccinatie.

Ja, op het einde van de studie.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Muismodel, Yellow fever virus YFV, gele koorts, vaccinatie, chimeer vaccin

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van diermodel om gele koorts vaccinatie te bestuderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 Jaar (1/06/2019 -31/05/2024)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Weefselonderzoek van galweg om problemen met galweg na levertransplantatie beter te detecteren.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019 - 31/03/2021

Problemen met galwegen na levertransplantatie zijn een belangrijke beperking voor een goed resultaat. Het 

mechanisme van deze problemen is echter nog niet goed gekend.

Daarom willen we onze kennis van de microscopische anatomie van de galwegen uitbreiden. En daarenboven de 

veranderingen onderzoeken als gevolg van de gebruikte bewaarmethode voor transplantatie.

Ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) levertransplantatie, galweg, histologie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het varkens 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.

Met de kennis uit dit onderzoek kan een betere diagnose van galwegschade na transplantatie gesteld worden. Alsook 

kunnen we inschatten wat de beste bewaarmethode is voor transplantatie.

Varken

15

Voor dit project worden geen nieuwe dieren gebruikt. Het weefsel nodig voor het onderzoek is afkomstig van levers 

van varkens uit een ander project, namelijk rond geïsoleerde nierperfusie. Het betreft sowieso terminale 

experimenten waarbij de dieren na het uithalen van de organen.geëuthanaseerd worden onder volledige narcose 

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 galwegen tijdens en na transplantatie te bekomen is onmogelijk.

We vermijden het gebruik van nieuwe proefdieren door gebruik te maken van weefsel afkomstig van levers van 

varkens uit andere projecten.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Nieuwe mogelijke therapie om metastatische verspreiding van borstkanker te behandelen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

Tetra-drugs zijn prodrugs afgeleid van Doxorubicine, door ons labo ontwikkeld en zijn in staat om doelgerichter en 

veiliger te werken dan standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetra-

geneesmiddelen in muismodellen te bepalen voor gemetastaseerde borstkanker. Tot op heden is dit een hoognodige 

medische behoefte bij borstkankerbehandeling

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Chemotherapie, metastase, in vivo model, nieuwe therapie,

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Muismodellen worden algemeen aanvaard in preklinische kankeronderzoeken. In deze studie worden Balb / c 

immunocompetente dieren en syngene 4T1-cellen gebruikt om de rol van het immuunsysteem bij het bevorderen 

van metastatische disseminatie te bestuderen en hoe de respons is op tetra-medicamenteuze therapie. 

Tijdens de experimenten worden de dieren nauwlettend gevolgd en worden de nodige maatregelen genomen 

(pijnverlichting of euthanasie indien nodig). Dit geeft het project een grotere translatiefactor.

De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor borstkanker. Deze zijn

gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een beter therapeutisch profiel (hogere concentratie met

minder neveneffecten)

Balb/c muizen van Janvier

90

De dieren zullen matige tot ernstige neveneffecten ondervinden. Op het einde van het experiment worden ze op een

humane manier geëuthanaseerd.

De Tetra-drugs (prodrug-principe) werden ontwikkeld om gevoelig te zijn voor de hydrolyse door een geselecteerde

groep enzymes die in hoge concentraties vrijgegeven worden in de micro-omgeving van tumoren. Daarom is het

noodzakelijk dat de volledige heterogene micro-omgeving, met alle verschillende celtypes, van tumoren aanwezig is

om de volledige efficiëntie van de Tetra-drugs te onderzoeken. Deze complexe omgeving kan niet volledig

nagebootst worden in in vitro  of ex vivo  experimenten.

Statistische methoden zijn gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn om de experimenten

relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen en de expertise van

onze medewerkers.

Bovendien zal in vivo-beeldvorming ons in staat stellen metastatische verspreiding over de tijd te volgen en aldus

het aantal muizen te verminderen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De wildtype, heterozygote en knockout dieren van dit specifieke muismodel: Cftr-Tg(FABPCFTR)1Jaw werden reeds 

gebruikt en bestudeerd in tal van aandoeningen mbt mucoviscidose. Voor het karakteriseren van het longfenotype is 

dan ook dit model vereist. 

Tijdens de CT scans zullen de muizen verdoofd en warmgehouden worden. Recuperatie of recovery na de scansessie 

gebeurt in een aparte kooi bij de nodige warmte. 

Dit  veelgebruikt mucoviscidose KO muismodel wordt gebruikt in studies over endotheelcellen, 

luchtwegaandoeningen, leverziektes en andere. Toch is nog niet alles geweten over het exacte fenotype van dit 

model. Het is belangrijk om te weten hoe de longen structureel wijzigen doorheen de levenscyclus van deze muizen 

om zo toekomstige (therapeutische) studies nog beter en met meer kennis over het muismodel te kunnen uitvoeren. 

Muis

48

De verwachte graad van ernst van dit project is licht. De muizen zulle  gedurende het experiment niet-invasief 

opgevolgd worden mbv de  beeldvormingstechniek micro-CT (+- 3 min per muis). Deze niet-radiotoxische metingen 

gebeuren op de leeftijd van 10, 20 en 30 weken, telkens onder de nodige isofluraan anesthesie. Op het einde van het 

protocol worden invasieve longfunctiemetingen uitgevoerd onder terminale anesthesie. 

Om een beter inzicht te krijgen in het longfenotype van het veelgebruikte CFTR knockout muismodel is het 

noodzakelijk om deze muizen te gebruiken voor de metingen. Een in vitro simulatie van dit model bestaat niet. 

Het experiment betreft een pilootstudie, waarvoor slechts een minimum van dieren zal gebruikt worden. Deze dieren 

zijn afkomstig van een huidig kweekprogramma binnen onze instelling. Ook dankzij de longitudinale 

beeldvormingstechniek micro-CT kan een minimum aantal dieren gebruikt worden, aangezien er op verschillende 

tijdspunten informatie wordt verzameld op een niet-invasieve manier. 

Het  doel van de studie is het karakteriseren van het fenotype van een veelgebruikt mucoviscidose knockout 

muismodel. Long histologie data schieten tekort in deze karakterisatie, aangezien hier geen fibrose zichtbaar is en dit 

uit preliminaire longfunctiemetingen wel het geval blijkt. 

Ja, binnen de 2 maand na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Cystic fibrosis, mucoviscidose, CFTR knockout mouse model, micro-CT imaging, long functie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Karakteriseren van het long fenotype van een CFTR knockout mucoviscidose muismodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 juli 2019 - 1 juli 2022
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De rhesus aap is het enige proefdier waarbij de combinatie van functionele beeldvorming, electrofysiologische 

registraties en manipulaties van hersenactiviteit mogelijk terwijl ze actieve en moeilijke cognitieve taken uitvoeren. In 

dit onderzoek proberen we ook een groot aantal fysiologische parameters op een niet-invasieve manier te meten, 

hetgeen niet eenvoudig is maar niet interfereert met het eigenlijke experiment. Deze data zullen de analyses 

aanzienlijk verbeteren en ook inzichten geven mbt het welzijn en gezondheid van het dier.

Alle dieren krijgen adekwate analgesie na elke ingreep, de metingen zelf zijn volledig pijnloos. Bovendien worden alle 

dieren sociaal gehuisvest in groepen van 2 tot 5 individuen, waarbij kooiverrijking aanwezig is. In het nieuwe 

animalium beschikt elk proefdier over een ruime kooi met voldoende kooiverrijking, klim- en fourageer- 

mogelijkheden. We proberen ook op een niet-invasieve manier vele fysiologische parameters te meten die de analyses 

aanzienlijk verbeteren

In dit onderzoek wordt relatief sterke nadruk gelegd op het verwerken van gezichtsinformatie, hetgeen o.a. verstoord 

is bij mensen met autisme, gezichtsblindheid, angststoornissen, etc. Het fundamenteel hersenonderzoek is cruciaal om 

de neurale basis van hersenaandoeningen beter te begrijpen, om behandelingen en revalidatie te ontwikkelen, en 

voor de ontwikkeling van artificiele systemen voor mensen met een beperking. Bovendien is er een grote nood aan 

het valideren van beeldvormings- (fMRI) en stimulatietechnieken die bij de mens gebruikt worden. 

Macaca mulatta (rhesus aap)

12 dieren maar met een maximum van 6 nieuwe dieren

Alle dieren zullen getraind worden in de taken door middel van positieve beloning. Registraties van neuronen, 

functionele beeldvorming en manipulaties van hersenactiviteit zijn volledig pijnloos. Omdat het noodzakelijk is om 

het hoofd te immobiliseren gedurende de metingen, wordt bij alle dieren een implantaat op de schedel bevestigd met 

keramische schroeven en beencement. Dit implantaat veroorzaakt geen pijn en kan op het einde van het experiment 

verwijderd worden. Bij sommige dieren wordt een opening in de schedel aangebracht om de insertie van 

microelectrodes toe te laten. Aangezien deze experimenten geen blijvende functiebeperkingen veroorzaken is de ernst 

van de proeven mild of ten hoogste matig. De proefdieren zullen na afloop van het project drie mogelijke 

bestemmingen krijgen: hergebruik, euthanasie of plaatsing in een opvangcentrum voor primaten.

Het in kaart brengen van de functionele netwerken die bij visuele analyse betrokken zijn vereist een combinatie van 

functionele beeldvorming, enkelvoudige cel registraties en manipulaties van hersenactiviteit, wat op dit moment 

alleen mogelijk is bij de rhesus aap. Computermodellen kunnen onvoldoende de complexiteit van de hersenen 

simuleren. Bij de mens kan enkel beeldvorming toegepast worden en uitzonderlijk ook electrofysiologische metingen 

(bij epilepsie-patienten). Deze experimenten zijn echter beperkt in de tijd en in de ruimte (slechts bepaalde 

hersengebieden op klinische indicatie).

Voor elk onderzoek wordt steeds het minimum aantal dieren gebruikt, voor de meeste publicaties is dit aantal 2-3 

(waarbij de gegevens bekomen in een proefdier moeten gerepliceerd worden in een tweede of derde dier). We hebben 

ook methodes ontwikkeld waardoor we zeer verfijnde metingen kunnen uitvoeren op een niet invasieve manier, 

hetgeen ons toelaat verschillende aspecten in hetzelfde dier te onderzoeken. Vermits we binnen dezelfde dieren vele 

activatiepatronen kunnen vergelijken, hebben we aanzienlijk minder dieren nodig om dezelfde kennis te vergaren.

Het doel is om fundamentele bouwstenen van de hersenschors, met name kolommen, op een niet-invasieve manier in 

kaart te brengen, hoe ze onderling informatie uitwisselen en wat de rol van sommige is bij waarneming van 

specifieke stimuli. We hebben recentelijk methodes ontwikkeld om deze kleine functionele structuren op een niet-

invasieve manier te kunnen detecteren doorheen de ganse hersenen, hetgeen voorheen onmogelijk was. We zullen 

meerdere types stimuli gebruiken (visueel, auditief, temperatuur, en smaak). Deze kleine structuren zijn onbestaande 

in het visuele systeem van knaagdieren. Ze zijn bij de rhesus aap sterk ontwikkeld, op een manier die waarschijnlijk 

grote overeenkomsten vertoont met de mens. Voor dit onderzoek is de rhesus aap dan ook het enige valide 

diermodel. Deze uitgebreide functionele netwerken kunnen enkel beschreven worden door een combinatie van niet-

invasieve functionele beeldvorming, invasieve registraties en verfijnde manipulaties van activiteit. 

Ja, op het einde van het project 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) fMRI, hersenschors, visueel, auditief, temperatuur, kolommen, connectiviteit, perceptie, perturbatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De fijne functionele organisatie van de hersenen van primaten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/1/2020 -31/12/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De functionele organisatie van het visueel systeem bij knaagdieren en primaten is fundamenteel verschillend van dat 

van de primaat (knaagdieren hebben geen visueel corticale gezicht- en lichaamselectieve gebieden) en dus zijn 

knaagdieren geen alternatief om deze onderzoeksvragen op te lossen. De functionele corticale systemen voor gezicht- 

en lichaamherkenning zijn gelijkaardig voor aap en mens en dus is de aap het enige valied model om deze hogere 

visueel cognitieve functies te onderzoeken.  

We gebruiken dezelfde postoperatieve zorg als bij de mens en de experimenten zelf zijn pijnloos. Bovendien worden 

alle dieren sociaal gehuisvest met daglicht in groepen van 2 tot 4 individuen, waarbij kooiverrijking aanwezig is.  De 

methoden zijn aangepast zodat ze minimaal invasief zijn.  

Deze studies zullen een band leggen tussen de verschillende

onderzoekstradities van lichaam- en gezichtherkenning en ons leren hoe de cortex visuele informatie van gezichten 

en lichamen integreert. Dit laatste is gestoord in verschillende hersenaandoeningen. De resultaten van deze studie 

zullen tevens bijdragen tot het verstaan van de neurale signalen die ten grondslag liggen aan de beeldvorming van 

gezichten en lichamen bij gezonde en zieke mensen.

rhesusapen

2

Alle dieren zullen getraind worden in de taken door middel van positieve beloning. Registraties van neuronen, 

functionele beeldvorming en manipulaties van hersenactiviteit zijn volledig pijnloos. Omdat het noodzakelijk is om 

het hoofd te immobiliseren gedurende de metingen, wordt bij alle dieren een implantaat op de schedel bevestigd. 

Dit implantaat veroorzaakt geen pijn en kan op het einde van het experiment verwijderd worden. Er wordt een 

opening in de schedel aangebracht om de insertie van microelectrodes toe te laten. 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 geëuthanaseerd.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn invasieve technieken met een hoge spatio-temporele 

resolutie 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 computer model te maken. 

Het aantal dieren is het minimum aantal  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 twee dieren is twee 

dieren voldoende.

Het lichaam van mensen wordt gezien als een geheel en niet als een arbitraire

combinatie van een hoofd met een gezicht en een hoofdloos lichaam. In de overgrote meerderheid van cognitief 

neurowetenschappelijke studies worden gezichten en(hoofdloze) lichamen echter apart behandeld. Gedrag- en

beeldvorming studies bij de mens suggereren echter interacties tussen de verwerking van gezichten en lichamen. In 

dit project willen we de visuele interacties tussen gezicht en lichaam systematisch bestuderen in enkelvoudige 

neuronen van gebieden in de temporale visuele cortex van de niet menselijke primaat om zo de neurale 

mechanismen van volledige lichaamsherkenning te ontrafelen.

Ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) gezichtsherkenning, lichaamsherkenning, visueel systeem, temporale hersenschors, electrofysiologie, 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Interacties van gezicht en lichaam in de temporale hersenschors.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2020 -  30/12/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De functionele organisatie van het visueel systeem bij knaagdieren en primaten is fundamenteel verschillend van dat 

van de primaat (knaagdieren hebben geen visueel corticale gezichtselectieve gebieden) en dus zijn knaagdieren geen 

alternatief om deze onderzoeksvragen op te lossen. De aap is het enig diermodel waarvan de resultaten met 

betrekking tot de vraagstelling over de mechanismen van adaptatie in de ventrale visuele stroom kan 

gegeneraliseerd worden naar de mens gezien de ventrale stroom van de aap gelijkaardig georganizeerd is als die van 

de mens.

We gebruiken dezelfde postoperatieve zorg als bij de mens en de experimenten zelf zijn pijnloos. Bovendien worden 

alle dieren sociaal gehuisvest met daglicht in groepen van 2 tot 4 individuen, waarbij kooiverrijking aanwezig is. De 

methoden zijn aangepast zodat ze minimaal invasief zijn.  

Adaptatie vormt de basis van de fMRI-adaptatiemethode die gebruikt wordt bij mensen in hersenonderzoek. 

Bovendien is adaptatie in de ventrale stroom gestoord bij hersenaandoeningen zoals autismespectrumstoornis en 

dyslexie. De neurale mechanismen van dit vanuit basiswetenschappelijk en klinisch oogpunt belangrijk fenomeen zijn 

echter nog slecht gekend. Deze

studies zullen niet enkel inzicht verschaffen in de neurale mechanismen van

adaptatie in IT maar ook over hoe gezichten verwerkt worden binnen het netwerk van gezicht-selectieve gebieden.

rhesusapen

4

Alle dieren zullen getraind worden in de taken door middel van positieve beloning. Registraties van neuronen, 

functionele beeldvorming en manipulaties van hersenactiviteit zijn volledig pijnloos. Omdat het noodzakelijk is om 

het hoofd te immobiliseren gedurende de metingen, wordt bij alle dieren een implantaat op de schedel bevestigd. Dit 

implantaat veroorzaakt geen pijn en kan op het einde van het experiment verwijderd worden. Er wordt een opening 

in de schedel aangebracht om de insertie van microelectrodes toe te laten. 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 geëuthanaseerd.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn invasieve technieken met een hoge spatio-temporele 

resolutie 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 computer model te maken. 

Het aantal dieren is het minimum aantal  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 is het aantal 

dieren voldoende.

Het antwoord van neuronen op een stimulus is afhankelijk van stimuli die vroeger aangeboden werden. Meer 

bepaald in de inferotemporale (IT) cortex, een gebied van de ventrale stroom in de visuele hersenschors van 

primaten dat bijdraagt tot het herkennen van voorwerpen, vertonen neuronen dergelijke adaptatie: bij een herhaling 

van een visuele stimulus vermindert hun antwoord.  In dit project zullen we nagaan wat de bijdrage is van de 

bottom-up input van hiërarchisch lagere gebieden, die reeds adaptatie kunnen vertonen, en van hogere gebieden, die 

via top-down invloeden adaptatie kunnen veroorzaken, tot adaptatie in IT. We gaan dit onderzoeken voor het IT 

corticaal netwerk van de niet menselijke primaat dat gezichten analyseert. Deze studie zal niet enkel nieuw inzicht 

verschaffen in de neurale mechanismen van adaptatie in IT maar ook over hoe gezichten verwerkt worden binnen 

het netwerk van gezicht-selectieve gebieden.

Ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) adaptatie; hersenschors; corticale netwerken; electrofysiologie; plasticiteit; gezichten. 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Corticale netwerken van adaptatie in de temporale visuele hersenschors.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2020 -  30/12/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Impact van hoofdtrauma (CO2) op autoregulatie van bloedflow in de hersenen (cerebrale flow).

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar, 1 augustus 2019 tem 31 juli 2023

Bewijzen van de invloed van hypo- en hypercarbie op cerebrale bloedflow (cerebrale autoregulatie). We stellen 

voorop dat door wijziging van arteriële CO2 de plateaucurve van cerebrale autoregulatie vernauwt, dit wil zeggen 

dat er een smallere marge is van bloeddruk waarin autoregulatie werkzaam is. Wat de juiste invloed van arteriële 

CO2 op autoregulatie is is nog niet eerder beschreven in het Daley-model. Op basis van dit onderzoek kan verder 

een traumamodel ontwikkeld worden, waarin CO2 en bloeddruk de belangrijkste modifieerbare factoren zijn.

Dit is een terminaal project daarom is een retrospectieve analyse niet verplicht

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) autoregulatie, hersenen bloedflow (CBF), perfusiedruk (CPP), hyper-/hypocarbie (CO2), hoofdtrauma

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Varkens hebben een gelijkaardige fysiologie qua cerebrale bloedvoorziening (en cerebrale autoregulatie), alsook 

cardiaal.

Continue sedatie en analgesie, bij indruk pijn (tachycard, hypertens) opdrijven van IV toediening analgetica 

(fentanyl). Gezien ernst van proeven worden de dieren na testing geëuthanaseerd, zij worden niet meer wakker 

gemaakt na testing. Initiële sedatie middels IM toediening van xylazine en tiletamine/zolazepam, zodanig dat het 

dier in redelijk vertrouwde setting snel het bewustzijn verliest zonder invasief en langdurig ingrijpen.

Het doel van het onderzoek is uiteindelijk een traumamodel in varkens te ontwikkelen, dat geëxtrapoleerd kan 

worden naar de mens. Tot heden zijn er nog geen goede tools ontwikkeld die het mogelijk maken autoregulatie in 

real-time bij te sturen dmv modulatie van klinische parameters. Door middel van een model dat de onderliggende 

fysiologie van autoregulatie kan samen vatten is dit hopelijk wel mogelijk. Op die manier is patiëntgerichte 

behandeling mogelijk. 

varkens, sus scrofa

52, vier groepen van 13 varkens

 De dieren zijn niet bij bewustzijn gedurende het hele experiment. Op het einde van het experiment volgt euthanasie 

middels IV toediening van Sodium Pentobarbital (terwijl dier onder anesthesie is). De ernst van het project wordt 

daarom als terminaal ingeschat.

Zowel de fysiologie van het menselijk lichaam en de algemene fysiologie (hart, bloedvaten, manipulatie bloeddruk en 

CO2) zijn cruciaal in dit experiment, zodat dit geëxtrapoleerd kan worden naar de mens.

Op basis van ene poweranalyse werd het laagst aantal mogelijke dieren berekend om een significant verschil te 

bekomen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Op punt zetten nieuwe bewaarmethode van aangezichten voor transplantatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/08/2019-31/07/2020

Aangezichtstransplantatie is een behandeling voor patiënten met aangezichtsletsels door amputatie of ongevallen.

Deze behandeling biedt een aanzienlijke verbetering van levenskwaliteit, maar wordt afgeremd door praktische en

medische beperkingen.

In orgaantransplantatie wordt meer en meer een nieuwe bewaarmethode gebruikt waarbij het orgaan bevloeid blijft

tijdens de bewaring. 

Met dit project willen we nagaan wat nodig is om deze nieuwe bewaarmethode toe te passen op aangezichten. 

Dit is een terminaal project daarom is een retrospectieve analyse niet verplicht

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Transplantatie, aangezicht, perfusie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Door training en begeleiding vanuit een ervaren buitenlands labo, kunnen mogelijke problemen al voorkomen 

worden.

Het dier ondervindt weinig of geen ongemak, omdat alle handelingen gebeuren onder volledige verdoving en het dier 

geëuthanaseerd wordt op het einde van de proef.

Aangezichtstransplantatie is een behandeling voor patiënten met aangezichtsletsels die een aanzienlijke verbetering 

van levenskwaliteit kan bieden, maar deze behandeling is beperkt door praktische en medische problemen. Met deze 

nieuwe bewaarmethode kunnen we een aantal van deze beperkingen verminderen. 

Varken

12

De varkens zullen onder narcose gebracht worden en het aangezicht zal voorbereid worden. Om humane redenen

zullen de dieren het experiment niet overleven. Ze zullen dan ook tijdens de operatie en onder volledige narcose op

een humane manier geëuthanaseerd worden.  De ernst van het project wordt als terminaal ingeschat.

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.

We kunnen voor dit project de 2 gezichtshelften apart gebruiken en doen zo 2 experimenten per dier.

De hoofdonderzoeker zal getraind worden in een buitenlands labo met veel ervaring met dit soort techniek. Vanuit

deze ervaring kunnen we al op voorhand enkele mogelijke problemen voorkomen en experimenten/dieren uitsparen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De varkenshouder kan op twee manieren meerwaarde halen uit dit vaccine. Hij/zij kan zijn varkens vaccineren met 

dit vaccine waardoor deze antilichamen tegen de bacterie APP die éénzijdige longontsteking veroorzaakt 

produceren en zodoende de gevaccineerde varkens beschermen. Anderzijds kan dit vaccine het aantal infecties met 

APP verminderen waardoor ook het antibiotica gebruik om deze infecties te behandelen daalt.

varken

22

De varkens worden gevaccineerd en op bepaalde tijdstippen wordt er bloed geprikt ter controle van het

vaccinatieproces. Een vaccine zoals ook bij mensen wordt gebruikt geeft steeds een lokale reactie van het

immuunsysteem. Dit is de bedoeling om het immuunsysteem te laten reageren op de toegediende antigenen en de

productie van antilichamen te stimuleren. In deze proef worden de varkens ook blootgesteld aan pathogene APP

bacterie om na te gaan of de vaccinatie effectief kan beschermen. Hierdoor kunnen ziekteverschijnselen zoals

longontsteking optreden wat de nodige ernstige negatieve impact kan hebben op de dieren. De ernst van het

project wordt als ernstig ingeschat.

Het is de bedoeling om het vaccin toe te passen in varkens. We willen dan ook de proefopzet zo nauw mogelijk laten 

aansluiten met de situatie in de praktijk namelijk het gebruik van varkens als proefdier. De complexiteit van het 

immuunsysteem in het varken is ook nodig om te kunnen nagaan of het toegediende vaccine het immuunsysteem 

voldoende activeert zodat er een beschermende antilichaamrespons wordt opgebouwd. Dit laatste wordt gemeten 

door te bepalen hoeveel antilichamen er tegen de APP bacterie en virulentiefactoren in het bloed van de 

gevaccineerde biggen voorkomen.

De pilootproeven zullen bijdragen tot het verfijnen van toekomstige vaccineproeven met als oogmerk zo weinig 

mogelijk dieren in de toekomst te gebruiken.

Vermits de uiteindelijke toepassing varkens is werd gekozen voor het varken als proefdiermodel. De varkens worden

gehuisvest in groep in hokken die voorzien zijn bijkomende kooiverrijking zoals een bijtketting. Tijdens het

experiment wordt de conditie van de dieren opgevolgd en krijgt elk dier een score (1-5). Daalt deze score onder de 2

dan wordt met de dierenarts overlegd of het dier moet inslapen. Daarnaast worden dieren en groepen van dieren

grondig geobserveerd om mogelijk onbehagen of andere negatieve invloeden op de dieren (bijvoorbeeld

temperatuur) vroegtijdig aan te pakken zonder nadelige gevolgen voor de dieren. De geplande handelingen brengen

normaal matig ongemak met zich mee (bloedprikken en vaccinatie) toch zullen we het dier na behandeling telkens

belonen met een extraatje aan voedsel. De injectie van de APP bacteriën in beide neusgaten van het dier resulteert

in een infectie die kan uitbreiden tot longontsteking met hoesten en koorts tot gevolg. De APP bacterie produceert

ook toxines die weefselschade veroorzaken en bloedingen in de long kunnen veroorzaken. Hier wordt extra op gelet

en indien deze verschijnselen optreden worden de biggen geëuthanaseerd.

Er bestaan nog heel wat uitdagingen in de bestrijding en preventie van Actinobacillus pleuropneumoniae,  een 

bacterie die éénzijdige longinfecties veroorzaakt bij varkens. Zo ontbreekt het nog aan effectieve vaccins en 

vaccinatiestrategieën die de immuunreactie verbeteren en transmissie verminderen. Daarnaast is er ook nood aan 

het ontwikkelen van diagnostische methoden om het beschermende effecten van commerciële of autologe vaccins 

in het veld te meten en te vergelijken.  Met onze onderzoekslijn rond APP vaccines trachten we hier deels een 

antwoord op te vinden. 

ja, 3 maanden na afloop

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Actinobacillus pleuropneumoniae, varken, vaccine

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar vaccines ter voorkoming van eenzijdige longontsteking in varkens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 09-05-2019 tot 30-04-2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Studie van een nieuwe compound in een mini-varkensmodel van hartaanval

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/07/2019-31/12/2021

Ondanks de grote vooruitgang in preventie en vroege interventie, blijft coronaire hartziekte een belangrijke oorzaak 

van mortaliteit en morbiditeit. We hebben een nieuw minivarkens model van endotheeldisfunctie gekarakteriseerd 

met behulp van L-NAME en ischemie / reperfusie-schade met behulp van balloninflatie van de linker kransslagader 

(LAD). Dit model biedt een uniek venster voor het testen van biologische behandelingen in ischemische 

cardiomyopathie tegen een achtergrond van endotheeldysfunctie, die representatief is voor de aandoening bij 

patienten. We zullen (1) een PK-studie uitvoeren om de dosis van de nieuwe compound te optimaliseren; (2)  de 

werkzaamheid testen van een nieuwe vaatverwijdende en cytoprotectieve compound in het klinisch relevante 

minivarkensmodel en observeren of deze de perfusie en functie van het hart zal verbeteren.

Ja, binnen twee maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) mini-varken, myocardinfarct

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Gezien de anatomische and fysiologische  gelijkenissen is het varken het meest relevante diermodel. Daarnaast 

kunnen bepaalde procedures zoals intracoronaire metingen en intracoronaire drug delivery niet in een kleiner dier 

uitgevoerd worden. 

De dieren worden gedurende alle procedures verdoofd. Daarnaast is er post-operatieve pijnstilling voorzien 

gedurende 3 dagen na de procedure (transdermale patch met Fentanyl 12 mcg/h) en intraveneuze analgesie en 

ontstekingsremmers na de operatie. De dieren worden zorgvuldig gemonitord en aangepaste maatregelen worden 

genomen indien nodig.

Het huidige project vertegenwoordigt een geavanceerde fase van preklinische ontwikkeling. Nadat de 

werkzaamheidsstudie de gunstige effecten van de nieuwe compound op de hartfunctie zonder belangrijke 

bijwerkingen bevestigt, is er vooruitgang geboekt in de richting van klinische translatie.

Varken

49

De dieren zullen na ischemie-reperfusie schade waarschijnlijk pijn of angst ervaren, of langdurige matige pijn, die 

waarschijnlijk een ernstige aantasting van het welzijn of de algemene toestand van de dieren zal veroorzaken. Aan 

het einde van de metingen, na overdosering van anesthesie en analgesie bevestigd door de afwezigheid van 

pijnreflexen, zullen de dieren een overdosis verzadigde KCl-oplossing ontvangen om een hartstilstand in de 

diastolische fase te veroorzaken.

Een in-vitro-alternatief is niet beschikbaar voor de PK- en werkzaamheidsstudie voordat een klinische proef kan 

worden gestart. De dosisoptimalisatie en de klinische standaard beeldvormingmodaliteit (MRI) kunnen niet worden 

toegepast op een lagere diersoort, b.v. muis, etc.

De studie omvat 1) PK-studie en 2) werkzaamheidsstudie van een verbinding. In het PK-onderzoek zullen slechts 2

dieren per groep worden gebruikt voor in totaal 3 groepen (3 verschillende doses). Voor de werkzaamheidsstudie

hebben we berekeningen uitgevoerd om het minimaal aantal dieren te bepalen. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Spinale microglia-veranderingen als onderliggend mechanisme van viscerale pijn in een muismodel van 

prikkelbare darmsyndroom.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 29/07/2019 --> 29/07/2022

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) wordt gekenmerkt door een ongemakkelijk gevoel in de buik en pijn bij 

afwezigheid van een organische oorzaak. Tot op heden wordt viscerale overgevoeligheid beschouwd als een 

belangrijk pathofysiologisch mechanisme van PDS. Viscerale overgevoeligheid in PDS kan het gevolg zijn van een 

verhoogde activatie en/of sensitisatie van afferente zenuwuiteinden door het vrijkomen van bioactieve 

mediatoren. Hoewel minder bestudeerd, kan VHS ook het gevolg zijn van een veranderde signalering van pijn op 

het niveau van het ruggenmerg. De activatie van microglia in het ruggenmerg draagt bij tot allodynische 

effecten in neuropathische modellen. Daarom willen we onderzoeken in welke mate signalering van microglia in 

het ruggenmerg betrokken is bij viscerale hypersensitiviteit tijdens post-infectieuze PDS door het bepalen van 

potentiële verschillen tussen normo- en hypergevoelige muizen, tijdens de activatie van microglia in de dorsale 

hoorn 

Ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Inflammatory Bowel syndrome (IBS), Prikkelbare Darmsyndroom (PDS), infectie, viscerale hypersensitiviteit (VHS),

microglia, ruggengraat

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muizen zullen anesthesie (een mix van ketamine en xylazine) krijgen. Om een beter herstel te bekomen en 

warmteverlies te vermijden, zullen ze eveneens Antisedan (een drug om het effect van de anesthesie om te 

keren) krijgen en overnacht op een warmtedeken gehouden worden. Daarenboven zullen muizen vetergesic (een 

pijnstiller) krijgen  om de pijn na operatie te verminderen.	Het lichaamsgewicht wordt gecontroleerd op dag 2, 4 

en 7 na de operatie en als een verlies van meer dan 20% wordt gemeten, wordt het dier geëuthanaseerd

Tot noch toe is er een gebrek aan dierenmodelen en daardoor andere modellen om de ontwikkeling van 

viscerale hypersensitiviteit  te bestuderen. Met gebruik van ons muismodel zullen we daarom in staat zijn om 

onderliggende mechanismen die leiden tot viscerale pijn te onderzoeken.

Identificatie van de cellen en mechanismen die ten grondslag liggen aan viscerale overgevoeligheid (VHS) in ons 

post-infectieuze VHS-model zal ons inzicht in de pathofysiologie van IBS verbeteren. Verder zal dit project leiden 

tot betere inzichten in mogelijke veranderingen of specifieke verstoring van dorsale hoorn microglia-gerelateerde 

signaalwegen in pijnsignalering.

In dit project zullen we muizen gebruiken.

Balb/c (156  muizen) 

Afhankelijk van de experimentele procedure worden de muizen ofwel transcardiaal geperfuseerd of 

geëuthanaseerd door CO2-inhalatie aan het einde van het experiment.

Alle dieren worden geïmplanteerd met een telemetrische zender, waardoor we viscerale pijn kunnen meten 

wanneer deze wordt blootgesteld aan colorectale uitzetting. Dit is een eenvoudige procedure die slechts 30 

minuten per muis kost. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Gezien we de rol van specifieke celtypes en hun impact op de ontwikkeling van viscerale hypersensitiviteit willen 

onderzoeken, is een muismodel een geschikt middel hiertoe. Anderzijds is het door gebruik van in vitro 

technieken niet mogelijk om viscerale hypersensitiviteit te evalueren.

We hebben power-berekeningen uitgevoerd op basis van voorgaande experimenten in het labo om te verzekeren 

dat het aantal dieren in elk experiment tot een minimum beperkt wordt om relevante data te verwerven.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Positron Emissie Tomografie beeldvorming in niet-humane primaten 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 12/8/2019-10/8/2024

PET is een niet invasieve beeldvormingstechniek die in de nucleaire geneeskunde gebruikt wordt voor diagnose van 

allerhande pathologieën en daartoe gebruikt maakt van kortlevende radioliganden (tracers) die zich na injectie 

opstapelen in het te onderzoeken target (bijv. deel van de hersenen waar neurodegeneratie plaatsvindt). Preklinische 

evaluatie is essentieel in de validatie van deze nieuwe tracers. Wanneer blijkt dat de resultaten van in vivo studies in 

knaagdieren niet éénduidig zijn, of wanneer er een vermoeden of evidentie is van grote interspeciesverschillen, zal 

finaal een µPET studie in een NHP uitgevoerd worden vooraleer een definitief besluit te trekken en de translatie te 

maken naar klinische studies. Wanneer de kinetiek van de tracer volledig dient gekwantificeerd te worden, kan 

bijkomend, net zoals bij de mens, arteriële sampling vereist zijn om alzo de hoeveelheid intacte tracer die 

aangeboden wordt aan de hersenen in functie van de tijd te bepalen. 

Ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) niet-humane primaat, radioligand, tracer, microPET, hersenen, arteriële bloedsampling

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Als de tracer veelbelovend is maar de resultaten vd microPET studie in ratten/muizen twijfelachtig zijn, of als er 

interspecies verschillen zijn, wordt de tracer bij voorkeur bijkomend gescand in een NHP. Een NHP staat het dichtst 

bij de mens (translationeel onderzoek), ook qua resolutie van kleine hersen regio's geeft een aap scan de beste 

informatie. 

Voor de scan wordt de aap gecontroleerd door de dierenarts die goedkeuring moet geven tot scannen. Alle 

handelingen gebeuren onder verdoving, Tijdens de scan wordt de aap gemonitored (O2, CO2, hartslag). 

Lichaamstemperatuur wordt gereguleerd via een warmtematje. De ademhalingsfrequentie en de oogrespons worden 

gecontroleerd. Bovengrens werd ingesteld van max vijf scans per aap per jaar. De stoffen die toegediend worden zijn 

vooraf getest op toxiciteit/neveneffecten. De arteriële bloedafname wordt beperkt en er wordt voldoende recovery 

tijd bewaard tussen de scans

Als de preklinische evaluatie in de NHP positief is, kan de translatie gemaakt worden naar de mens. PET in 

combinatie met de nieuwe PET tracer laat dan toe om inzicht te krijgen in de werking van een specifiek target zowel 

in gezonde als in pathologische condities, als diagnosticum voor bepaalde hersenaandoeningen, voor de opvolging 

van bepaalde therapieen en om nieuwe geneesmiddelen te valideren.  Interpretatie van de humane PET beelden zal 

eveneens vergemakkelijkt worden dankzij de kennis verworven met de aap scans. 

niet-humane primaat (NHP), worden gedeeld met een ander project

4 (worden gedeeld met een ander project)

De verwachte negatieve effecten en graad van ernst worden gering geschat omdat alle handelingen onder verdoving 

gebeuren. Na een scan met beperkte veneuze bloedsampling kan de aap terug perfect functioneren. Wanneer 

arteriele sampling toegepast werd (beperkt op basis van gewicht) dient de aap voldoende te recupereren alvorens 

opnieuw gescand te worden. De aap zal na de scan normaal functioneren en kan  (na de nodige recovery indien er 

arterieel bloed afgenomen werd) terug ingezet worden in een andere studie.

PET is een in vivo beeldvormingstechniek is, waarbij  levende subjecten een vereiste zijn. De eerste screening van 

potentiële PET tracers gebeurt in vitro (o.a. in vitro affiniteitsbepalingen en op basis van literatuur data). Op basis 

van deze data worden dan een aantal componenten weerhouden die preklinisch geëvalueerd worden zowel in vitro 

als in vivo in knaagdieren. In een laatste stadium wanneer de bekomen resultaten in knaagdieren niet eenduidig zijn 

of bij interspeciesverschillen, zal dan de beste tracer gescand worden in een aap.

proof-of-concept studie, geen statistische data vereist, daardoor kan het aantal scans beperkt worden. Standaard 

drie (maximum vijf) scans per tracer en maximum vijf scans per dier per jaar. Er wordt steeds als eerste een baseline 

scan genomen (enkel tracer) en deze fungeert als eigen controle. Belangrijk te vermelden dat niet elke tracer in een 

niet-humane primaat geevalueerd zal worden, enkel de meest belovende en dit enkel als de resultaten van de 

experimenten in knaagdieren niet eenduidig zijn. Voor elke nieuwe tracer zal eerst toestemming van de ethische 

commissie nodig zijn.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Tot nog toe is er een gebrek aan dierenmodelen en daardoor andere modellen om de ontwikkeling van viscerale 

hypersensitiviteit  te bestuderen. Met gebruik van ons muismodel zullen we daarom in staat zijn om onderliggende 

mechanismen die leiden tot viscerale pijn te onderzoeken. Daarenboven zullen we met gebruik van de hierboven 

vermelde transgene muizen de immuunrespons die tot viscerale hypersensitiviteit in een gevestigd IBS-model leidt 

diepgaander kunnen evalueren en onderzoeken.

De muizen zullen anesthesie (een mix van ketamine en xylazine) krijgen. Om een beter herstel te bekomen en 

warmteverlies te vermijden, zullen ze eveneens Antisedan (een drug om het effect van de anesthesie om te keren) 

krijgen en overnacht op een warmtedeken gehouden worden. Daarenboven zullen muizen  vetergesic (= pijnstiller)  

om de pijn na operatie de verminderen.	

De resultaten van deze studie zullen een beter begrip van viscerale hypersensitiviteit in een muismodel van IBS 

bieden. Dit zal de ontwikkeling van mogelijke strategieën voor behandeling van viscerale hypersensitiviteit in IBS 

patienten vooruithelpen.

In dit project zullen we muizen gebruiken.

Balb/c (210 muizen) en C57BL/6 (62 muizen). In totaal 272

In alle experimenten van dit project zullen de muizen met behulp van CO2 inhalatie geëuthanaseerd worden. Met 

uitzondering van enkele experimenten zullen de dieren met een telemetrische transmitter geinplanteerd worden, 

wat ons toelaat viscerale pijn te meten, wanneer deze bloodgesteld worden aan colorectale distentie. Dit is een 

eenvoudige ingreep die slechts 30 minuten per muis zal innemen. Met uitzondering van de controle dieren worden 

alle proefdieren geïnfecteerd met Citrobacter rodentium , dit zorgt voor de inductie van een milde vorm van colitis. 

De algemene graad van ernst is hierdoor "matig".

Gezien we de rol van specifieke celtypes en hun impact op de ontwikkeling van viscerale hypersensitiviteit willen 

onderzoeken, is een muismodel een geschikt middel hiertoe.Anderzijds is het door gebruik van in vitro technieken 

niet mogelijk om viscerale hypersensitiviteit te evalueren.

We hebben power-berekeningen uitgevoerd op basis van voorgaande experimenten in het labo om te verzekeren 

dat het aantal dieren in elk experiment tot een minimum beperkt wordt om relevante data te verwerven.

Prikkelbare Darm Syndroom is een gastro-intestinale aandoening die gekenmerkt wordt door abdominale pijn. 

Activatie van mestcellen leidt tot activatie en sensitisatie van afferente neuronen en dit speelt een cruciale rol in de 

ontwikkeling van viscerale overgevoeligheid. Met dit project willen we in meer detail onderzoeken hoe een 

afwijkende immuunrespons kan leiden tot viscerale overgevoeligheid. Eerst willen we nagaan of de proefdieren een 

gelijkaardig fenotype ontwikkelen indien orale tolerantie geïnduceerd wordt voor de infectie met C. rodentium 

plaatsvindt. Nadien gaan we bestuderen welke immuuncelpopulaties betrokken zijn in de ontwikkeling van viscerale 

overgevoeligheid in ons muismodel. Bovendien gaan we ook  bepalen of IgE in staat is om mestcellen te activeren, 

wat leidt tot de vrijzetting van mediatoren en sensitisatie van afferente neuronen, en wat de rol is van de darmflora

Ja, binnen 2 maanden na finalisatie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Inflammatory Bowel Syndrome (IBS), infectie, viscerale hypersensitiviteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Afwijkende immuunactivatie als onderliggend mechanisme dat viscerale pijn aanstuurt in een muismodel van 

Prikkelbare Darm Syndroom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 22/07/2019 --> 01/06/2021
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project

Het immuunsysteem gebruiken om de progressie van kanker te verslaan

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/08/2019 tot 30/07/2024

Immunotherapie bij kanker is naar voren gekomen als een belangrijke behandelingsmethode om tumoren te doen krimpen. Veel 

kankerpatiënten hebben een betere overleving op lange termijn bereikt na behandeling met immunotherapie; er zijn echter nog 

steeds een groot aantal patiënten die niet kunnen worden genezen door huidige immunotherapieën. Het is daarom cruciaal om 

te begrijpen welke experimentele of onderzoeksgestuurde verbeteringen kunnen worden aangebracht in de huidige 

immunotherapie om de overleving van deze patiënten die momenteel niet reageren op deze behandeling te verhogen. De manier 

waarop ons immuunsysteem interageert met stervende of dode kankercellen (als gevolg van antikanker therapie) kan de manier 

waarop immunotherapie werkt tegen kanker beïnvloeden. Het belangrijkste doel van het huidige project is dus om te begrijpen 

hoe sterfte / dode kankercellen ons immuunsysteem beïnvloeden en om deze kennis te gebruiken om klinische 

kankerimmuuntherapieën te verbeteren.

Ja, binnen  2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Kanker immunotherapie & immunologie, antikanker vaccinatie, kanker cel dood, immuno-oncologie.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Onze diersoort keuze voor dit project is Mus musculus / muis. We hebben dit model gekozen omdat muizen de steunpilaar zijn 

van in vivo immunologische, tumorbiologische en angiogenese-experimenten, omdat ze in veel van deze aspecten opmerkelijk 

goed overeenkomen met de menselijke biologie. De algehele structuur van het immuunsysteem, tumorvasculatuur en antikanker-

therapiereacties bij muizen en mensen lijken sterk op elkaar. Om deze reden hebben de resultaten die bij muizen worden 

verkregen een hogere translationele mogelijkheid voor mensen, dit is een belangrijke reden voor onze keuze voor deze soort.

Om ongemak als gevolg van subcutane injecties te minimaliseren, voeren we deze uit onder de invloed van inhaleerbare op 

isofluraan gebaseerde tijdelijke anesthesie. Ook hebben we verschillende humane eindpunten om de muizen te euthanaseren om 

groot ongemak of lijden te voorkomen (bijv. Muizen worden opgeofferd voordat de tumor een volume van 2000 mm3 bereikt, 

veroorzaakt het totale gewicht van muizen met 10% of er is algehele verlies van lichaamsgewicht meer dan 20%). Muizen zullen 

ook worden geëuthanaseerd als ze vroege tekenen vertonen van tumor-geassocieerde huidnecrose, infectie en / of niet-drinken / 

eten.

Dit project kan onze kennis vergroten over hoe het immuunsysteem interageert met kankercellen, met name kankercellen die 

sterven als gevolg van standaard antikankertherapieën. Deze kennis kan worden gebruikt om immunotherapie tegen kanker te 

verbeteren - een modaliteit die de kracht van ons eigen immuunsysteem gebruikt om kankercellen te doden. Dit project heeft 

dus belangrijke implicaties voor de manier waarop immunotherapie wordt toegepast om kankerpatiënten in de kliniek te 

behandelen.

Muis

759

De injecties van de muizen zal worden gedaan onder tijdelijke anesthesie en zal daarom milde consequenties hebben voor de 

muizen; Echter, de uiteindelijke tumor ontwikkeling kan leiden tot matige ongemak. Op het einde van het experiment zullen de 

muizen worden geëuthanaseerd.

Een alternatieve methode voor deze experimenten bestaat niet omdat de zeer complexe immuunsysteem-gerelateerde processen 

die de manier modelleren van een tumor in de natuur verloopt, niet kunnen worden bereikt via eenvoudige in vitro 

experimenten omdat het onmogelijk is om een dergelijk complex systeem in het laboratorium te recapituleren en te 

onderhouden. Vandaar dat het gebruik van muismodellen uiterst cruciaal en onvermijdelijk is.

Meerdere condities zijn van te voren onderzocht in een laboratoriumomgevingen om de beste behandelingsomstandigheden te 

selecteren waarvoor geen verdere labortory-experimenten kunnen worden uitgevoerd om goede vooruitgang te boeken die 

relevant is voor de vooruitgang van de geneeskunde of immuuntherapie bij kanker. Daarnaast hebben we ook inputs van onze 

eerder uitgevoerde uitgebreide experimenten met dezelfde instellingen gebruikt om het exacte vermogen (dieren per 

experimentele groep) te berekenen dat nodig is om de statistisch relevante effectgrootte te bereiken die van toepassing is op ons 

project; dit zorgde ervoor dat er zo min mogelijk muizen werden gebruikt.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Dit is het beste model om postnatale biocompatibiliteit en anti-adhesieve eigenschappen van de nieuwe patch over 

het ruggenmerg te onderzoeken. Na de operatie zal het welzijn van de dieren dagelijks beoordeeld worden. Om 

ongemak en pijn te verminderen zullen tijdens de operatie slaapmedicatie, pijnstilling, antibiotica gegeven worden; 

na de operatie ook adequate pijnstilling. 

De ratten zullen geopereerd worden onder algemene narcose met bijkomende pijnstilling voor en na de operatie. Bij 

euthanasie zullen de dieren eerst geanesthesieerd worden, waarna de knijp reflex in een poot zal uitgelokt; pas dan 

wordt het dier als dood beschouwd en kan de fixatie beginnen.

Deze stap is noodzakelijk alvorens dit kan vertaald worden naar hogere experimentele modellen (konijnen, schapen) 

en dan naar mensen.

Mannelijke Sprague Dawley ratten 

32

De ratten zullen onder algemene narcose eerst een inductie en dan primair herstel van een defect in het spinaal

kanaal ondergaan, dit bij de leeftijd van 6 weken. Op het einde van het experiment (4 weken interval, 10 weken)

zullen de dieren geanesthesieerd worden, en geperfundeerd met fixatie vloeistof, waarna MRI en histologie gebeuren.

Mogelijke complicaties van de ingreep zijn pijn, lekkage van cerebrospinaal vocht, systemische of lokale infectie,

zeldzaam ook de dood. 

Er zijn nog geen lagere diersoorten beschikbaar. Alvorens de patch te testen bij hogere, prenatale modellen (konijn

en schaap) is het noodzakelijk het concept te evalueren op lagere proefdieren. 

Wij hebben het benodigde aantal dieren berekend op basis van eerdere publicaties, onze eigen ervaring en de

aanbevolen statistische methoden.

Na foetaal spina bifida herstel (SB) lijkt "tethered cord syndrome" (8% vs 1%, p=0,06) vaker voor te komen,

waarschijnlijk door inflammatie en adhesies. Bij sommige foetussen en experimenteel in het foetaal lam model wordt

een herstel in 2 lagen uitgevoerd met een collageen patch waarover de huid gesloten wordt. Hoewel deze techniek

de kleine hersenen terug nlaat ontwikkelen, resulteert dit in 100% van de gevallen in vergroeiingen van de patch met

het ruggemerg. Om adhesies te verminderen is een anti-adhesieve patch nodig. Onze collega's van Londen

ontwikkelden onlangs een nieuwe anti-adhesieve patch, welke wij nu experimenteel zullen testen, in termen van

biocompatibiliteit en anti-adhesieve eigenschappen. We zullen daarvoor het rat model voor ruggenmerg letsels

gebruiken.

Ja, binnen 2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) ruggemerg letsel, groeimodel, rat, antiadhesieve patch, biocompatibiliteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Nieuwe patch in het rattenmodel van ruggenmerg letsel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van het BET fragment van het Murine Leukemia Virus (MLV virus) in de integratie van het 

virus.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/09/2019 - 14/09/2023

Met die project trachten we te achterhalen of het BET fragment belangrijk is in de ontwikkeling van muis leukemie, 

hoe en waar de integratie plaatsvindt. Hiermee willen we ook meer inzicht verwerven in het ontstaan van leukemie 

bij de mens. 

Ja, binnen de 2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) muis, leukemie, Murine Leukemia Virus, MLV

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Vergelijkbare leukemie modellen in lagere diersoorten zijn niet beschikbaar.

Muizen met symptomen van leukemie of pijn zullen onmiddellijk geêuthanaseerd worden. 

Deze resultaten zijn van belang om te kunnen beoordelen of de mutatie van het BET fragment  ten opzichte van het 

WT model een andere inbouwplaats heeft in het genoom en of er fysiek een verschil is in het leukemie ziektebeeld. 

Er zijn compounds beschikbaar die de integratieplaats in het genoom kunnen beinvloeden.  

muizen

100 muizen

Alle dieren  zullen  gebruikt worden voor het oogsten van weefsel met variabele doelen (ex.vivo, pathologie). Deze 

dieren worden hiervoor geëuthanaseerd en zullen hier geen pijn van ondervinden. Voorafgaand de euthanasie is er 

een bloedname. Hierbij is de graad van ernst 'licht' . Deze muizen worden dagelijks opgevolgd in het experiment. Bij 

symptomen van pijn of verlies van levenskwaliteit worden deze muizen geëuthanaseerd en de weefsels gebruikt 

voor verder onderzoek.  De graad van ernst bij deze experimenten is matig. 

Er werd reeds onderzoek uitgevoerd in cellulaire modellen. Het ontstaan van leukemie kan echter alleen in een 

diermodel nagebootst worden.

Omdat de uitkomst van de experimenten ongekend is, zullen de experimenten uitgevoerd worden in kleine groepjes 

(1 nest = +/- 8 pups per virus ). Bij relevante uitkomst zal het experiment herhaald worden en data gegroepeerd. 

Anderzijds kunnen muizen voor bloedafname hergebruikt worden voor weefselafname.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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 in hartritmestoornissen te bestuderen, zou TRPM4  

(eventueel) als therapeutisch doel gebruikt kunnen worden in de behandeling van hartritmestoornissen. Verder kan 

het leiden tot meer inzichten in de pathofysiologie en etiologie van de ziekte.

Cavia's 

30 WT cavia's, 5 cavia's in 6 groepen van compounds om te testen

Het implanteren van de transmitter (om ECG te kunnen meten in vrij bewegende cavia's) 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 door middel van pentobarbital overdosis.

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. 

Dit is een pilootproject en dus gebruiken we slechts 5 dieren per groep om de ideale concentratie van de 

compounds te bepalen. Resultaten hiervan kunnnen dan gebruikt worden in een power analyse voor een groter 

project. 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 cavia's omdat ze heel goed op de mens lijken qua hartfunctie, wat 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 analgesia tijdens onze experimenten, 

hierdoor kunnen we zeer reproduceerbaar onze stalen nemen en hebben de dieren geen pijn of discomfort. 

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 in de ontwikkeling van deze aandoening, met het oog op een beter begrip van de ziekteontwikkeling 

en nieuwe mogelijkheden voor therapie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartritmestoornissen; TRPM4 ionenkanaal; inhibitor; cavia

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Niet-technische titel van het project ECG metingen met behulp van telemetrie in vrijbewegende cavia's

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) juli 2019-juli 2024
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De initiële ontwikkeling van een 'Total Artificial Heart' (TAH) voor de ondersteuning van biventriculair falen. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/06/2019 - 01/06/2023

In dit project wil men een TAH testen in een in vivo schaapmodel met als doel de langdurige werkzaamheid en 

veiligheid te bestuderen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, biventriculair falen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. 

Een TAH biedt de mogelijkheid om het volledige hart te ondersteunen met één hartpomp. Patiënten hebben als 

voordeel dat ze geen twee controllers en batterijen moeten meedragen om zowel de linker- als rechter hartpomp te 

laten werken. Verdere ontwikkelingen hebben het device geoptimaliseerd. 

Schapen

12

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na de ingreep 

zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. De graad van de ernst: ernstig. De dieren zullen geëuthanaseerd worden met 

een injectie euthasol.  

Om de hemocompabiliteit en het uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend proefdiermodel 

gebruikt te worden. 

Omwille van de variabiliteit binnen de verschillende dieren en een mogelijke uitval  is het aantal van 12 dieren te 

verantwoorden. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De in-vivo evaluatie van de Fontan cannula. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/09/2019 - 31/08/2024

Patiënten met een univentriculair hart krijgen als kind een Fontan circulatie. Naarmate deze patiënten ouder 

worden, zal dit systeem in vele gevallen gaan falen. Deze patiënten ondergaan een harttransplantatie. Omwille van 

de slechte preoperatieve gezondheidstoestand zijn de resultaten echter niet optimaal. Met behulp van deze fontan 

cannula in combinatie met een EXCOR VAD systeem (hartpomp) wil men de gezondheidstoestand van de patiënten 

voor de harttransplantatie optimaliseren door het hart/organen te ontlasten. Men verwacht dat het effect van de 

harttransplantatie vervolgens beter zal zijn. In deze studie wil men de veiligheid en werkzaamheid van de nieuw, 

ontwikkelde Fontan cannula evalueren.  

Ja, binnen de 2 maand na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) fontan cannula, Failing Fontan, EXCOR VAD

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. 

Dit project draagt bij tot een betere behandeling van patiënten met een falende Fontan circulatie. De huidige 

behandeling met een standaard harttransplantatie is niet optimaal. 

Schapen

12

Er zal een implantatie gebeuren van de Fontan cannula en de EXCOR VAD via een thoracotomie onder algemene 

anaesthesie. Na de ingreep zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. De graad van de ernst: matig. De dieren zullen 

geëuthanaseerd worden met een injectie euthasol (120mg/kg).  

Om de hemocompabiliteit van de cannula en het uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend 

proefdiermodel gebruikt te worden. 

Omwille van de variabiliteit binnen de verschillende dieren en een mogelijke uitval  is het aantal van 12 dieren te 

verantwoorden. 



164

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Botten, aangezicht, brein en cognitie: van een geïntegreerde visie op ontwikkeling naar een geïntegreerde behandeling 

van Downsyndroom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

Bij vele aangeboren aandoeningen gaan malformaties van de hersenen en cognitief onvermogen gepaard met 

misvormingen van het gezicht, schedel en lange beenderen. Ook al kennen we de onderliggende mechanismen niet, wij 

hebben een sterk vermoeden dat gemeenschappelijke signaalwegen in de neurale en skeletale ontwikkeling aan de 

basis van deze link tussen brein en bot moeten liggen. Inderdaad, de signaalsystemen die het ontwikkelende brein 

aansturen, zijn ook betrokken in groei van gezicht en skelet – maar hun geïntegreerde ontwikkeling werd niet eerder 

bestudeerd. In dit project willen wij de simultane ontwikkeling van brein, gezicht, bot en cognitie bestuderen in de 

context van Downsyndroom (DS), waar overexpressie veroorzaakt door trisomie 21 resulteert in dismorfologie van de 

hersenen, maar ook van het gezicht en botstructuren. DS muismodellen bieden een ideaal perturbatiemodel om de 

link tussen de ontwikkeling van de drie systemen te bestuderen.  

ja, binnen de 2 maanden na einde project 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Downsyndroom, muismodel, multimodale beeldvorming, micro-computed tomography, MRI, groene thee EGCG

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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 dit specifieke muismodel beschikbaar dat grote 

overeenkomst vertoont met de menselijke vorm van Downsyndroom. 

Omdat deze studie enkel gebruikt maakt van niet-invasieve beeldvormingsmethode en gedragstesten, blijft het 

ongemak voor de dieren beperkt. Verschillende maatregelen zullen getroffen worden om het ongemak van de dieren 

te minimaliseren, zoals kooiverrijking. Ook al verwachten we geen ernstige ongemakken, humane eindpunten zullen 

altijd gehanteerd worden; indien de dieren tekens van zware ziekte vertonen of het eindpunt van het experiment 

bereiken, zullen ze humaan geëuthanaseerd worden.

Onze data toonde al aan dat de neurale en skeletale ontwikkeling experimenteel gemoduleerd kan worden door 

groene thee-extracten die EGCG bevatten. Onze unieke multimodale beeldvormingstechnologie laat ons toe om deze 

geïntegreerde ontwikkeling van brein, aangezicht en bot en de modulatie daarvan longitudinaal in beeld te brengen, 

en deze te linken aan cognitieve functie. Het onderzoeken van de co-modulatie van al deze systemen kan ons dichter 

bij een mogelijke geïntegreerde behandeling van Downsyndroom brengen.

muis

We schatten 120 muizen te gebruiken voor dit project.  Een groot deel behelst het kweekprogramma van het 

muismodel voor Downsyndroom, waarvan uiteindelijk 60 muizen in experiment zullen gaan

Omdat alle procedures niet-invasief zijn (gedragstesten), de dieren gescand worden onder lichte anesthesie, 

verwachten we enkel lichte ongemakken. We beperken de handelingen tot het noodzakelijke minimum om de stress 

voor de dieren te beperken. Het diermodel zelf veroorzaakt geen fysieke ongemakken voor de dieren. Aan het 

eindpunt van het experiment worden de dieren humaan geeuthanaseerd.

Hoe de verschillende orgaansystemen samen evolueren van in de baarmoeder, doorheen jonge leeftijd tot in het 

volwassen stadium in de context van Downsyndroom (triplicatie van chromosoom 21 en daardoor van genen die 

belangrijk zijn in ontwikkeling) en hoe we mogelijks deze ontwikkeling kunnen moduleren of zelfs normaliseren met 

een potentiele therapie, kunnen we onmogelijk nabootsen in een minder complex systeem dan dit muismodel.

Uniek aan dit project is dat we de dieren niet-invasief opvolgen met beeldvormingstechnologie vanaf de geboorte 

doorheen hun ontwikkeling tot volwassenheid. Alle procedures zijn niet-invasief, en zo krijgen we een beeld van 

ontwikkeling in elke individuele muis, zonder dieren te moeten opofferen. Dit betekent dat wij dit onderzoek kunnen 

uitvoeren met vele malen minder dieren dan typisch voor dit soort onderzoek. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We gebruiken muizen omdat we transgene muizen hebben voor het gen dat we willen onderzoeken en omdat de 

lever van de muis lijkt op die van de mens. Daarnaast zijn er al verschillende modellen voor leverziekten beschikbaar 

in muizen.

De dieren worden gewogen en dagelijks gecontroleerd om te kijken of ze pijn hebben. Pijnlijke procedures worden 

uitgevoerd onder algehele verdoving. 

Dit project levert kennis op over de rol van bloedvaten in leverziekten en dit kan helpen bij het identificeren van 

biomarkers om leveraandoeningen te diagnosticeren voordat de patiënt hier last van krijgt en bij het ontwikkelen 

van nieuwe medicatie om leverziekten te genezen. 

Muizen

1255

De dieren in dit project krijgen 5 tot 17 injecties afhankelijk van de groep waarin ze zijn ingedeeld, dit kan 

kortdurend pijn en ongemak veroorzaken. De ernst hiervan schatten we in op licht. Sommige dieren krijgen een 

injectie met een stof die leverschade induceert, ook dit kan ongemak geven voor het dier en dit schatten we in op 

matig. Een andere groep dieren krijgt een dieet die leververvetting veroorzaakt. Dit dieet zelf geeft geen ongemak 

maar na langere tijd krijgen de dieren overgewicht wat wel ongemak kan veroorzaken, daarom schatten we dit deel 

in voor licht of matig afhankelijk van het al dan niet ontwikkelen van overgewicht.  De ernst van het project wordt 

als matig ingeschat.

Helaas zijn er geen modellen van levers beschikbaar waarin we fibrose kunnen bestuderen. Daarnaast kunnen we in 

dergelijke modellen de interactie tussen dieet en de lever niet onderzoeken. Daarom hebben we dieren nodig om 

onze wetenschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. 

We hebben berekend hoeveel dieren we minimaal nodig hebben om de gestelde vragen met zekerheid te kunnen 

beantwoorden. Daarnaast houden we de literatuur bij en bezoeken we congressen om er zeker van te zijn dat we 

geen proeven uitvoeren die al gedaan zijn. 

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de transcriptie factor Zeb2 in de bloedvaten de lever, de 

bloedvatarchitectuur en de ontwikkeling van leverziekten beïnvloedt. 

Ja, binnen de 2 maand na einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Bloedvaten, lever, fibrose, overgewicht, genregulatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Rol van bloedvaten in leveraandoeningen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/8/2019 - 31/7/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van verschillende anesthesie methodes in ratten met dunne darm schade

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 19/08/2019 - 18/08/2020

In ons labo werd in het verleden een ratmodel ontwikkeld van dunne darm schade door het tijdelijk afklemmen en 

terug openen van de bloedtoevoer. Het effect van de gebruikte narcose in deze experimenten heeft veel effect op de 

resultaten, want van ketamine/xylazine is geweten dat dit aanleiding geeft tot lagere bloeddruk. Dit in tegenstelling 

tot gasanesthesie waarbij er weinig effect is op de bloeddruk. We verwachten dat dit een effect heeft op de resultaten 

van dunne darm schade door zuurstoftekort. Dit effect is belangrijk om de resultaten van onderzoek in dit diermodel 

te kunnen inschatten.

Ja, binnen de 2 maand na einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) dunne darm, anesthesie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

We zullen ratten gebruiken, omdat dit model reeds op punt staat in ons labo. Daarnaast is dit diermodel ook 

eenvoudig uit te voeren (geen microchirurgie) en is de leercurve dus beperkt. 

Er wordt van bij de operatie voldoende pijnstilling gegeven om de pijn zoveel mogelijk onder controle te houden. De 

dieren worden nauwgezet opgevolgd na de operatie. Wanneer het lijden te groot wordt, wordt overgegaan tot 

euthanasie.

De effecten van de anesthesie op ratten met dunne darm schade is onvoldoende gekend en in kaart gebracht. Een 

betere kennis hiervan kan in de toekomst leiden tot een verfijning van dit model om betrouwbare resultaten te 

bekomen.

rat

50

De ratten ondergaan beschadiging van de dunne darm. De dieren die tot 7 dagen moeten overleven ondervinden 

ernstig lijden. Hiervoor worden ze behandeld met pijnstilling en goed opgevolgd om in te grijpen als het lijden te groot 

wordt. Aan het einde van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd onder volledige verdoving.

Het doel van het project is om in een levend organisme te kijken naar het effect van de anesthesie op het complexe

proces van ischemie reperfusie schade. Het nabootsen van deze complexe processen is niet mogelijk met een dierloze

methode.

Het model is reeds op punt gezet in ons labo.

Ook zal er in stappen gewerkt worden om geen onnodige experimenten uit te voeren.



167

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Dit is het beste model om postnatale biocompatibiliteit en anti-adhesieve eigenschappen van de nieuwe patch. Na de 

operatie zal het welzijn van de dieren dagelijks beoordeeld worden. Om ongemak en pijn te verminderen zullen 

tijdens de operatie slaapmedicatie, pijnstilling, antibiotica gegeven worden; na de operatie ook adequate pijnstilling. 

De ratten zullen geopereerd worden onder algemene narcose met bijkomende pijnstilling voor en na de operatie. Bij 

euthanasie zullen de dieren eerst geanesthesieerd worden, waarna de knijpreflex in een poot zal uitgelokt worden; 

pas dan wordt het dier als dood beschouwd. 

Dit translationeel onderzoek heeft als doel de anti-adhesieve eigenschappen en de biocompatibiliteit  van een nieuwe 

patch te testen in een  model voor buikwand defect. Deze patch zou adhesies moeten verminderen in vergelijking 

met de standaard patch. Op zijn beurt kan dat het aantal heringrepen door 'tethered cord syndrome' verminderen. 

Deze experimentele stappen zijn nodig vooraleer een klinische toepassing mogelijk is.

32 twaalf weken oude vrouwelijke Sprague Dawley ratten

36 twaalf weken oude vrouwelijke Sprague Dawley ratten (1 extra in elke groep)

De ratten ondergaan onder algemene narcose een inductie van en dan primair herstel van een defect. Op het einde 

van het experiment (4 weken interval, 12 weken)  zullen de dieren geanesthesieerd en geëuthanaseerd worden. 

Mogelijke complicaties van de ingreep zijn pijn, openen van de wonde, buikwandhernia, systemische of lokale infectie, 

zeldzaam ook de dood. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Er zijn niet nog lagere diersoorten beschikbaar. Alvorens de patch te testen bij hogere, prenatale modellen (konijn en 

schaap) is het noodzakelijk het concept te evalueren op lagere proefdieren. 

Wij hebben het benodigde aantal dieren berekend op basis van eerdere publicaties, onze eigen ervaring en de 

aanbevolen statistische methoden.

Na foetaal spina bifida herstel (SB) lijkt "tethered cord syndrome" of gedraaide navelstreng (8% vs 1%, p=0,06) vaker 

voor te komen, wschl door inflammatie en adhesies. Bij sommige foetussen en experimenteel in het foetaal lam model 

wordt een herstel in 2 lagen uitgevoerd met een collageen patch waarover de huid gesloten wordt. Hoewel deze 

techniek de kleine hersenen terug laat ontwikkelen, resulteert dit in 100% van de gevallen in vergroeiingen van de 

patch met het ruggemerg. Om adhesies te verminderen is een anti-adhesieve patch nodig; wij testen een nieuw patch 

uit. zowel voor biocompatibiliteit als anti-adhesieve eigenschappen. We zullen daarvoor het rat model voor buikwand 

defect. Deze stap is noodzakelijk alvorens dit kan vertaald worden naar hogere experimentele modellen. 

Ja, binnen de 2 maand na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) spina bifida, neuraal buis defect, myelomeningocele, foetale therapie, foetoscopie, schapenmodel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Effectiviteit van een kleefpatch in een rat buikwand defect model 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar



168

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het muismodel  is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem van de muis in dit model is reeds 

beschreven.

 De muizen worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies, lethargie etc. Bij gewichtsverlies >20%  of 

wanneer ernstige klinische 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 proefdieronderzoekers zullen de injecties en controles uitvoeren.

T-cellen zijn onderverdeeld in twee belangrijke subtypes: conventionele T-cellen en regulatoire T-cellen (Tregs), die 

essentieel zijn voor het opwekken en verlagen van een passende immuunrespons. Vanwege hun remmende 

eigenschappen zijn Tregs betrokken bij de pathologie van veel voorkomende auto-immuunziekten en met de ernst 

van neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer (AD). Het verkrijgen van een beter begrip van hoe Treg 

werkt in AD, kan helpen om nieuwe therapieën te ontwikkelen waarbij we ons specifiek richten op het manipuleren 

van het aantal Tregs in de hersenen.

muizen

2560

De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat. Naast minder ingrijpende procedures zoals verzamelen van 

weefsels van geëuthanseerde dieren en gedragsstudies, wordt in een bepaalde dierproef ook autoimmune 

encephalomyelitis geïnduceerd wat tot verlammingsverschijnselen kan leiden. Bij enig teken van ernstig ongemak zal 

het experiment beëindigd worden.		

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 zijn er minimaal muizen per groep nodig. De 

grootte van de groepen waarborgt een zinvolle analyse.

Het immuunsysteem heeft als doel ons te beschermen tegen potentieel gevaarlijke indringers. Regulatoire T-cellen 

(Treg) zijn een gespecialiseerd type immuuncel die in staat zijn om het immuunsysteem te onderdrukken. De huidige 

hypothese is dat de toename van de Tregs populatie in de hersenen gunstig zal zijn in de ziekte van Alzheimer (AD), 

een vorm van dementie die problemen veroorzaakt met geheugen, denken en gedrag. Veranderingen in AD-ziekte, 

maw. begin van de ziekte of toename van de ernst, in muizen met een geëxpandeerde Treg populatie in de hersenen 

zou inzicht kunnen geven of Tregs in de hersenen gunstig kan zijn, en dus een geldig therapeutisch doelwit vormt.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lymfocyten, regulatoire T cellen, Alzheimer

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Rol van regulatoire T cellen in de hersenen in ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 30 januari 2019 - 30 december 2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Bij lagere diersoorten ontbreken de celsoorten en de humorale en cellulaire responsen die typisch zijn voor 

zoogdieren (muizen). Dit beperkt onze mogelijkheid om necrotische fenomenen te creëren en evalueren met 

vertaalbaarheid naar de mens toe.

We induceren levernecrose bij muizen door orale toediening van een overdosis acetaminophen. Ongeveer 6 uur na 

gavage beginnen de muizen milde ziektesymptomen te vertonen. In termen van pijncontrole gaan we ervan uit dat 

acetaminophen, een anti-inflammatoir/pijnstillend geneesmiddel, de pijn die de muis kan ondervinden gedurende de 

korte duur van het experiment (24 uur) zal tegenwerken. Chirurgische ingrepen worden onder volledige anesthesie en 

met post-operatieve pijnstilling uitgevoerd..De muizen worden op geregelde tijdstippen klinisch nagekeken of 

tekenen van ernstig ingemak en indien zo, onmiddellijk geëuthanaseerd.

Necrotisch debris staan centraal in de pathogenese van vele ernstige ziekten waaronder atherosclerose, leverziekte, 

ernstig trauma, brandwonden en lupus. Via dit in vivo onderzoek kan een bijdrage geleverd worden aan een betere 

kennis van deze ziekten en bijgevolg ook de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Met dit project hopen we ook een 

in vitro model van necrotische debris afzetting te creëren. Op deze manier zijn we hopelijk in staat om tenminste het 

muizenaantal nodig in dit onderzoeksdomein te verlagen. 

muizen 

1538

Alle experimenten zijn van korte duur. Het verwachte ongemak voor de muizen wordt als matig ingeschat. 

Chirurgische ingrepen worden onder volledige anesthesie en met post-operatieve pijnstilling uitgevoerd. Op het einde 

van de experimenten worden de muizen geëuthanaseerd.

Momenteel is er geen alternatieve methode om het verwijderen van necrotisch weefsel in vitro te bestuderen. Dit 

komt door de complexiciteit en het gebrek aan kennis over de vorming van necrotisch debris en leukocyt fagocytose 

in vivo.

Een statistisch programma is gebruikt om het aantal muizen te bepalen om significante verschillen te kunnen 

detecteren. Om de variatie te bepalen werd gebruik gemaakt van ervaring opgedaan uit vorige experimenten.

Necrose is het plaatselijk afsterven van weefsel. Necrose is vaak schadelijk voor het organisme aangezien de 

celinhoud niet meteen verwijderd wordt en zo omliggende cellen kan aantasten. Bij dit proces gebeurt er een 

vrijzetting en afzetting van necrotisch 'debris' in het beschadigde weefsel. Dit debris moet verwijderd worden opdat 

het weefsel zich kan herstellen. Wij willen de ontwikkeling van necrose bestuderen in muismodellen van lever-, huid- 

en spierschade en willen zo een bijdrage leveren in de domeinen van immunologie, celbiologie en fysiologie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) necrose, debris, microscopie, lever, muizen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de ontwikkeling van necrose en methoden om afgestorven weefsel te verwijderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-08-2019 tem 31-07-2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Opheldering van cellulaire membraanprocessen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 18 maanden

Therapieën voor de ziekte van Parkinson werken momenteel enkel symptomatisch. Met dit project willen we meer 

inzicht verwerven in de ontstaansmechanismen en processen die fout lopen op subcellulair niveau in de hersenen. 

Op deze manier kunnen we beter begrijpen waar we moeten ingrijpen om het ziekteproces te vertragen of te 

stoppen. Het identificeren van eiwitten die een belangrijke rol spelen in ziekteprocessen die aan de basis liggen van 

het afsterven van zenuwcellen kan op deze manier leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van 

nieuwe en betere therapieën. 

Nee, alle onderzoek gebeurt op weefsels van vooraf geëuthanseerde dieren

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) neurodegeneratie, ziekte van Parkinson, membraanprocessen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Om conclusies te trekken die relevant zijn voor de mens, is het voor dit project noodzakelijk dat de complexiteit van 

het centraal zenuwstelsel van het gebruikte model in zekere mate vergelijkbaar is met onze hersenen. Daarom wordt 

hier gekozen voor zoogdieren, waarbij we opteren voor het kleinste en meest gangbare diermodel. Alle dieren 

worden gehuisvest in kooien met alle materiaal om verveling en stress tegen te gaan. De kooien bevinden zich in een 

rustige omgeving met dagelijkse controle van ervaren personeel. 

De dieren in dit project ondergaan geen manipulaties aangezien hersenweefsel wordt gebruikt dat postmortem 

wordt geïsoleerd. Alles wordt eraan gedaan om de dieren te huisvesten in omstandigheden die hun stress niveau tot 

het minimum beperken (bvb extra kooiverrijking, extra rustige omgeving etc). 

Als we beter begrijpen wat er op moleculair niveau fout loopt bij de ziekte van Parkinson, kunnen we op die manier

processen in de cel identificeren als doelwit voor nieuwe therapieën. Op deze manier zouden we kunnen ingrijpen in

de ontstaansmechanismen van de ziekte en kunnen voorkomen dat patiënten verder aftakelen. Anderzijds willen we

in dit project beter begrijpen wat de gevolgen zijn van een potentiële therapie die momenteel nog in de pijplijn zit.

Het beter karakteriseren van deze gevolgen zal het proces naar klinische toepassingen versnellen of duidelijk maken

welke aspecten aangepast moeten worden vooraleer deze stoffen op de markt komen.

Muizen

641

Er zal gebruik worden gemaakt van specifieke zenuwcellen die postmortem worden geïsoleerd uit de hersenen van 

de dieren. Deze dieren zullen hiervoor worden opgeofferd zonder voorafgaande manipulaties of behandelingen. 

Bijgevolg worden deze dieren niet blootgesteld aan negatieve of pijnlijke ingrepen. 

Wat we willen begrijpen in dit project is wat er fout loopt in de hersenen van patiënten waardoor deze de ziekte

van Parkinson ontwikkelen en wat de gevolgen zijn van bepaalde potentiële therapieën. Zenuwcellen zijn zeer

complexe celtypes met specieke karakteristieken. Om een zo'n realistisch mogelijk beeld te krijgen van wat er

gebeurt in de hersenen van patiënten, dienen we dus te werken met cellen die eveneens over een dergelijke

complexiteit beschikken. Bijgevolg kunnen voorgestelde experimenten niet vervangen worden door dierloze

methodes.

Ondanks het feit dat het gebruik van dieren voor dit project niet vermeden kan worden, wordt er alles aan gedaan

om het aantal dieren tot een minimum te beperken. Alle voorgestelde dierenexperimenten worden voorafgegaan

door dierloze experimenten zodat enkel die experimentele condities die noodzakelijk zijn, in dieren worden getest.

Bovendien worden dieren zoveel mogelijk gebruikt voor verschillende experimenten en wordt een statistische

analyse gebruikt voor het bepalen van het minimale noodzakelijke aantal dieren per experiment.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We kiezen ervoor om met muizen te werken omdat het vasculaire systeem dicht bij dat van mensen ligt en ook omdat veel 

genetische hulpmiddelen in muizen werden ontworpen.

Om de stress van het dier te verminderen, zal het een aantal dagen gewend zijn aan de persoon die het experiment uitvoert en 

een kartonnen huis en een houten stok in de kooi hebben. Medicatie en dagelijkse controle worden verstrekt. De operatie 

wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde onderzoeker en met gepaste anesthesie en postoperatieve pijnstilling

Zelfs als het idee van neurovasculaire koppeling bestaat sinds 1851, is het proces nog steeds niet volledig begrepen. Dit project 

zal helpen te begrijpen hoe de regulatie van de bloedstroom in de hersenen wordt uitgevoerd en kan fundamentele informatie 

opleveren om neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer te bestuderen.

muizen

192

Door de operatie kan het dier gewicht verliezen of een infectie hebben. Aangezien de dieren tijdens de hele operatie en 

beeldvorming onder invloed van verdovende middelen worden gehouden en de hippocampale injectie of subcutane injecties 

geen ernstig pijn of lijden veroorzaken, kan de ernst van het project worden geclassificeerd als matig. Aan het einde van de 

experimenten wordt het dier geëuthanaseerd door een overdosis met anesthesie (ketamine 200 mg / kg & xylazine, 30 mg / 

kg), gevolgd door cervicale dislocatie of overdosis en transcardiale perfusie (4% paraformaldehyde).

Hoewel celkweekmethoden effectief zijn geweest om het werkingsmechanisme van verschillende componenten te bestuderen, 

hebben ze een beperkte capaciteit om alle complexe interacties te modelleren die plaatsvinden in het in vivo systeem.

Om het aantal gebruikte dieren te verminderen, zijn dieren hun eigen controle. De verandering in de cerebrale bloedstroom na 

injectie van de IGF2 zal worden vergeleken met de cerebrale activiteit vóór injectie. Verder zullen de experimenten worden 

uitgevoerd in chronische omstandigheden.

IGF2 behoort tot een familie van moleculen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, herstel en regeneratie van weefsels. De rol 

van IGF2 is nog niet goed gekend maar de molecule komt tot expressie in bepaalde cellen (pericyten) van het vasculaire 

systeem van de hersenen. Pericyten lijken belangrijk te zijn voor de regulatie van de cerebrale bloedstroom. Daarom is het onze 

bedoeling de mogelijke rol van IGF2 expressie n de bloedstroom doorheen de pericyten te onderzoeken. We doen dit door 

middel van functionele echografie (fUSi) bij groepen van muizen die geen IGF2, onderhuidse IGF2 of IGF2 via injecties in de 

hippocampus hebben gekregen.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Functionele echografie, cerebrale bloedstroom, insuline groeifactor (IGF)

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Functionele echografie (fUSi) om de mogelijke regulatie van de bloedstroom in de hersenen door een groeifactormolecuul bij 

muizen te beoordelen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De laboratoriummuis is optimaal voor dergelijke analyses gezien de complexiteit van het organisme en de goede 

karakterisatie van reeds gekende immunologische basismechanismen. Verder werd er ook gekozen voor een niet-

chirurgisch model voor sepsis.

Het ongemak wordt geminimaliseerd door het gebruik van een scoresysteem om pijn en het lijden van de dieren in te 

schatten en bij ernstig lijden over te gaan tot euthanasie. Door gebruik van dit systeem kan steeds een 

wetenschappelijk relevante conclusie worden bekomen zonder nood aan traditionele overlevingsexperimenten.

Ten eerste zal dit project aanleiding geven tot nieuwe fundamentele inzichten in de activiteit en regulatie van 

proteasen tijdens ontstekingsreacties. Vele natuurlijke regulatiemechanismen voor protease activiteit, in een complex 

biologisch systeem en tijdens ziekte, zijn ongekend. Ten tweede zullen via dit project nieuwe factoren geidentificeerd 

worden die gebruik kunnen worden als diagnostische of therapeutische doelwitten voor de diagnose en behandeling 

van sepsis.

Muis

325

Het project kan opgesplitst worden in twee procedures:   1. Het uitvoeren van intravitale microscopie is een terminale 

ingreep. De volledige procedure wordt uitgevoerd onder narcose. Aan het eind van de ingreep worden de dieren 

geëuthanaseerd door een overmaat narcose.    2. De inductie van sepsis/endotoxemie in muizen. In dieren waarbij 

sepsis geinduceerd wordt (injectie van endotoxine) verwachten we kortstondig ernstige ongemakken. De dieren 

worden nauwkeurig opgevolgd en symptomen van ongemak worden geregistreerd. Bij overmatig ongemak worden 

de dieren geëuthanaseerd door injectie van een overmaat pentobarbital. De ernst van het project wordt als ernstig 

ingeschat.

De studie werd voorafgegaan door uitvoerige analyses in alternatieve biochemische en celbiologische systemen. Het 

is echter onmogelijk om de complexe wisselwerking tussen cellen en moleculen van het immuunsysteem the 

analyseren met een dierloze methode. Sepsis wordt gekenmerkt door een systemisch effect die alle organen 

beinvloedt. In vitro alternatieven voor dit systeem zijn momenteel onbestaand.

Een eerste vermindering in het gebruik van dieren is gewaarborgd door de voorafgaande biochemisch en 

celbiologische testen. Verder wordt het gebruik van dieren geoptimaliseerd door voorafgaande statistische 

berekening van het nodige aantal dieren per experiment.

Sepsis is een ernstige aandoening, heeft vaak een dodelijke afloop en verlaagt de kwaliteit van leven na overleving. 

Wereldwijd treft sepsis meer dan 30 miljoen mensen per jaar, wat leidt tot ongeveer 6 miljoen doden. De 

ontwikkeling van nieuwe methodes voor vroege detectie en behandeling van sepsis is dus van groot belang. Eerder 

onderzoek heeft aangetoond dat protease activiteit een belangrijke factor is bij de ontwikkeling van sepsis. Dit 

onderzoek beoogt de analyse van proteasen en hun inhibitoren in een muismodel voor sepsis (vb. endotoxische 

shock). In het bijzonder wordt nagegaan welke protease/inhibitor interacties voorkomen bij endotoxische shock en 

of deze gebruikt kunnen worden voor de diagnose en behandeling van sepsis.

Ja, binnen 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) protease, inhibitoren, endotoxine, inflammatie, sepsis

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Analyse van protease inhibitoren en hun toepassingen in de diagnose en behandeling van sepsis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/11/2019 - 31/10/2022
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De varkenshouder kan op twee manieren meerwaarde halen uit dit vaccin. Hij/zij kan zijn zeugen vaccineren met dit 

vaccin waardoor deze antilichamen tegen het toxine dat slingerziekte veroorzaakt produceren die via de 

moedermelk door de big kunnen opgenomen worden en zodoende de big tijdens het spenen kunnen beschermen. 

Anderzijds kan ook de big worden gevaccineerd zodat de big zelf antilichamen kan aanmaken ter bescherming tegen 

slingerziekte.

varken

18

De varkens worden gevaccineerd en op bepaalde tijdstippen wordt er bloed geprikt ter controle van het 

vaccinatieproces. Een vaccie zoals ook bij mensen wordt gebruikt geeft steeds een lokale reactie van het 

immuunsysteem. Dit is de bedoeling om het immuunsysteem te laten reageren op het toxoïd proteïne (is een 

proteïne dat bijna identiek is als het toxine maar niet toxisch is) en de productie van antilichamen te stimuleren. In 

deze proef worden de biggen ook blootgesteld aan het toxine om na te gaan of de vaccinatie effectief kan 

beschermen tegen het toxische effect van het Stec toxine.De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

Het is de bedoeling om het vaccin toe te passen in varkens. We willen dan ook de proefopzet zo nauw mogelijk laten 

aansluiten met de situatie in de praktijk namelijk het gebruik van varkens als proefdier. De complexiteit van het 

immuunsysteem in het varken is ook nodig om te kunnen nagaan of het toegediende vaccine het immuunsysteem 

voldoende activeert zodat er een beschermende antilichaamrespons wordt opgebouwd. Dit laatste wordt gemeten 

door te bepalen hoeveel antilichamen er tegen het toxine in het bloed van de gevaccineerde biggen voorkomen.

Op basis van experimenten in het verleden werd getracht het aantal dieren tot een minimuum te beperken.

Vermits de uiteindelijke toepassing varkens is werd gekozen voor het varken als proefdiermodel. De varkens worden 

gehuisvest in groep in hokken die voorzien zijn bijkomende kooiverrijking zoals een bijtketting. Tijdens het 

experiment wordt de conditie van de dieren opgevolgd en krijgt elk dier een score (1-5). Daalt deze score onder de 2 

dan wordt met de dierenarts overlegd of het dier moet inslapen. Daarnaast worden dieren en groepen van dieren 

grondig geobserveerd om mogelijk onbehagen of andere negatieve invloeden op de dieren (bijvoorbeeld 

temperatuur) vroegtijdig aan te pakken zonder nadelige gevolgen voor de dieren. De geplande handelingen brengen 

normaal matig ongemak met zich mee (bloedprikken en vaccinatie) toch zullen we het dier na behandeling telkens 

belonen met een extraatje aan voedsel. De injectie van het toxine kan ernstig ongemak met zich meebrengen onder 

de vorm van neurologische verschijnselen. Hier wordt extra op gelet en indien deze verschijnselen optreden worden 

de biggen geëuthanaseerd.

Binnen onze instelling werd een vaccin ontwikkeld ter voorkomen van Slingerziekte bij varkens. Slingerziekte, ook 

wel oedeemziekte of speendiarree genoemd, wordt veroorzaakt door een toxine (gif) dat wordt geproduceerd door 

een bacterie nl. E coli die biggen infecteert rond het spenen. Aangetaste biggen lopen slingerend rond of maken 

fietsende bewegingen met hun poten als ze op hun zij liggen. Oedeemziekte richt economische schade aan in de 

vorm van extra uitval, hogere voerkosten, hogere medicijnkosten en extra arbeid. Met deze proef willen we nagaan 

of het ontwikkelde vaccin ter voorkomen van slingerziekte economisch rendabel kan worden gemaakt.

ja,  binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vaccin, slingerziekte, toxoïd, economisch rendabel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Stx2e vaccinatie van biggen: validatie van vaccin onderdelen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 11 maart 2019 tot 31 augustus 2019
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van TRPM3 inhibitoren op de lichaamstemperatuur

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/09/2019 - 31/12/2019

Deze studie heeft als doelstelling na te gaan wat het effect is van de TRPM3 inhibitor GRT1054443 op de 

lichaamstemperatuur van een rat.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) TRPM3 inhibitoren/ pijn/ pijnstillers / lichaamstemperatuur

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Knaagdieren staan als proefdiermodel voor zoogdieren en hebben een vergelijkbare  lichaamstemperatuur met de 

mens. De regulatie van de lichaamstemperatuur vindt in beide species plaats in de hippothalamus. Maximum 

tolerated dose studies voor GRT10544443 werden uitgevoerd in rat (1000mg/kg) zonder neveneffecten. Geen kennis 

voorradig voor andere species. 

De dieren zullen vrij kunnen rondlopen in de standaardhuisvesting met extra voorziening van water. Indien tijdens de 

experimenten hypothermie opgemerkt wordt zullen de dieren overgeplaatst worden naar een warmte plaat (37°C). Bij 

een hypothermie voor meer dan 1 u zal het experiment vroegtijdig stopgezet worden en de dieren via cervicale 

dislocatie uit hun lijden verlost worden.  

Eerdere studies hebben aangetoond dat de TRPM3 blokker GRT1054443 een pijnstillend effect heeft in verschillende 

ziekte-modellen zoals chemotherapie-geïnduceerde pijn. Met het oog op Fase I preklinische studies is het belangrijk 

om te weten of een inhibitor van de pijnreceptor TRPM3 een invloed heeft op de lichaamstemperatuur. Eerdere 

maximal tolerated dose studies in rat waren negatief. Indien de resultaten van deze testen negatief zijn, kan de brug 

gemaakt worden naar humane studies.  De lange termijn doelstelling is om een nieuw medicijn te ontwikkelen om de 

ontstekingspijn af te remmen in mensen.

Ratten (mannelijk - Wistar)

Totaal # 23 ratten (14 ratten voor telemetrie + 9 dieren voor plasma collectie)

Handelingen Telemetrie: 1) Implantatie telemetry device  2) Injectie van TRPV1 agonist/ antagonist, TRPM3 antagonist 

(toedienen - intravenous). Het verwachte negatieve effect is een transiente stijging/ daling van de 

lichaamstemperatuur. Na het beëindigen van de experimenten: euthanasie                                                                                              

Handelingen plasma collectie: 1InjectieTRPV1 agonist/ antagonist/ TRPM3 anatagonist. Het verwachte negatieve effect 

is een transiente verandering in lichaamstemperatuur. Op specifieke tijdstippen zal een kleine hoeveelheid bloed 

afgenomen worden (0.5, 1u en 2u post administration). Na de laatste staal afname euthanasie.                                

De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

Het effect van GRT1054443 op het reguleren van de lichaamstemperatuur kan enkel getest worden met behulp van in 

vivo experimenten. Aangezien de lichaamstemperatuur geregeld wordt door het centrale zenuwstelsel 

(hypothalamus), zijn er geen in vitro alternatieve methoden mogelijk. 

De proefdieren zullen onderverdeeld worden in twee verschillende groepen. Groep 1 zal geinjecteerd worden met 

vehicle, GRT10544443 en een TRPV1 agonist, met telkens 3 dagen recovery tijd tussen. Dieren in Groep 2 zullen 

behandeld worden met vehicle en een TRPV1 antagonist, respectievelijk. Door de proefdieren te hergebuiken voor het 

testen van andere compounds, kan het aantal proefdieren sterk verlaagd worden van 35 dieren (7 dieren/ 

testconditie) naar 14 proefdieren (7 dieren/ groep met  3-2 testcondities/groep)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Humane eindpunten worden altijd in acht genomen (snel gewichtsverlies van 15-20% in enkele dagen en gedrag van 

dieren).

Dieren worden wekelijks opgevolgd wat betreft hun gewicht, gedrag en gezondheid.

muizen

60

De  muizen krijgen respectievelijk een normaal of vezelrijke voeding. Wekelijks wordt glucose in urine bepaald (stick in 

urine op plaat onder de kooi).  Indien urine positief wordt de glucosespiegel in  bloed bepaald.  Vanzodra de dieren 

diabeet zijn, worden ze geëuthanaseerd en worden de organen verzameld.  De ernst van het project wordt als licht 

ingeschat.

Er bestaan geen dierloze methoden om de effecten van een dieet op een chronische ziekte na te bootsen.

Dit is een pilootexperiment om te kijken of vezelrijk dieet invloed heeft op de ontstekingsreacties in de alvleesklier. 

Zien we positieve effecten dan zullen we in bijkomende experimenten dit verder gaan bestuderen.

Het idee van onze studie is om na te gaan of een vezelrijk dieet, gegeven aan muizen met hoogrisico om diabetes te 

ontwikkelen, een invloed heeft op het ontstaan van ziekte. In een eerste fase gaan we kijken of dieet een invloed heeft 

op ontstekingsreacties in alvleesklier.

ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) type 1 diabetes, voeding, vezels, microbiota, immuunsysteem

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Heeft een vezelrijk dieet een positieve invloed op de ontwikkeling van type 1 diabetes?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Humane eindpunten worden altijd in acht genomen (snel gewichtsverlies van 15-20% in enkele dagen en gedrag van 

dieren).

We verwachten geen negatieve effecten op het welzijn van de dieren. Bijkomend worden de dieren 2 keer per week 

opgevolgd wat betreft hun gewicht, gedrag en gezondheid (diabetesontwikkeling) zodat er onmiddellijk kan 

opgetreden worden bij pijn, lijden enz. 

Deze studies kunnen een basis zijn voor klinische studies in mensen met verhoogd risico om type 1 diabetes te 

ontwikkelen.

muizen

150

We verwachten geen negatieve effecten op de dieren. We schatten de ernst van het project als licht in. De 

behandelingen waaronder Imotopes en controle peptides worden dmv subcutane injecties toegediend. 

Diabetesontwikkeling zal opgevolgd worden vanaf 8 tot 35 weken leeftijd door 2 keer per week de urine te 

onderzoeken op de aanwezigheid van suiker en als deze test positief is wordt het bloed gecontroleerd op 

aanwezigheid van suiker (via staartprik). Dieren die diabetes ontwikkelen zullen uit experiment verwijderd worden 

en organen zullen gecollecteerd worden voor verdere analyses.

Er zijn geen dierloze alternatieven of lagere diersoorten die bruikbaar zijn om deze technologie in uit te testen wat 

betreft hun invloed op type 1 diabetesontwikkeling.

Dit is een pilootexperiment om te kijken of de Imotopes™ technologie type 1 diabetes kan voorkomen. Op basis van 

de graad van diabetesontwikkeling in de NOD muizenkolonie werd het aantal dieren tot een minimum beperkt.

Type 1 diabetes is een autoimmuunziekte, waarbij het immuunsysteem verkeerdelijk de insuline-aanmakende beta-

cellen in de alvleesklier vernietigt. We willen met de Imotopes™ technologie nagaan of het mogelijk is dit 

vernietingsproces te doorbreken en diabetes te voorkomen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) type 1 diabetes, preventie, immuunsysteem

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Preventie van type 1 diabetes d.m.v. nieuwe technologie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De konijn is een goed model voor hernia herstel, verder zijn ze relatief goedkoop, vlot beschikbaar en 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 konijn zullen sociaal 

contact krijgen met soortgenoten en mensen.. Alle dieren krijgen eten en drinken naar wens.

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 patientes voor bij wie meshes worden gebruikt  bij prolaps herstel. Ontwikkeling en 

preklinisch onderzoek van nieuwe meshes kan het aantal implantaat complicaties verminderen

Konijn

54 konijn

Elk dier zal een abdominale operatie ondergaan onder algehele anesthesie. Na de operatie krijgen zij analgetica. Na 

de ingreep zullen de dieren klinisch onderzocht worden, wat niet pijnlijk is, maar dit kan wel milde stress 

veroorzaken. Dieren zullen worden geeuthanaseerd op dag 90, 180 and 360 dagen.  De ernst van het project wordt 

als matig ingeschat

Voor simulatie prolaps-herstel model zijn grote dieren nodig. Dit is echter een studie naar de host reponse, wat 

steeds in vivo gebeurt op knaagdieren, waar alle moleculaire tools en verwachte reacties gekend zijn. We hebven 

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 hebbern 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 gene voor wondgenezing ontwikkeld voor dit 

experiment.We willen de interessante implantaten inbrengen in dieren en de afweerreactie documenteren. Dit in 6 

dieren per implantaat type en op 3 verschillende tijdspunten in het inflammatieproces. Het aantal dieren per 

tijdspunt is hetzelfde als wat we in vorige experimenten hebben gedaan.

Bekkenbodem dysfunctie is een breed spectrum dat 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 ´vreemd-lichaam-reactie (Foreign Body Reaction) lijkt de 

grootste oorzaak te  zijn voor mesh-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 konijnenmodel gebruiken om 3 verschillende meshes te implanteren. Later zullen we dan inflammatie 

opzoeken en vergelijken zowel op genexpressie als histologisch in het weefsel met de meshes. Secundaire uitkomst 

zullen biomechanische eigenschappen van weefsel met of zonder mesh zijn

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) prolaps, implantaat, extracellulaire matrix , vascularisatie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Bioactivatie van electrospun mesh op preventie of spieratrofie of de buikwand van konijnen onderworpen aan 

hernia-operatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 22.08.2019-21.08.2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De rat is een goed model voor hernia herstel, verder zijn ze relatief goedkoop, vlot beschikbaar ien makkelijk te 

hanteren. Ethisch zijn er minder bezwaren dan bij grotere dieren (vb. schapen). 

De dieren zullen de oepratie 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. 

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.  

Ratten

198 ratten

Elk dier zal een abdominale of buik operatie ondergaan onder algehele anesthesie. Na de operatie krijgen zij 

analgetica. Na de ingreep zullen de dieren klinisch onderzocht worden, wat niet pijnlijk is, maar dit kan wel milde 

stress veroorzaken. Dieren zullen worden geeuthanaseerd op dag 30, 90, 180d.

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 wond genezing ontwikkeld voor dit 

experiment. We willen de interessante implantaten  inbrengen in dieren en de afweerreactie documenteren. Dit in 11 

dieren per type implantaat en op 3 verschillende tijdspunten.. Het aantal dieren per tijdspunt is hetzelfde als wat 

we in vorige experimenten hebben gedaan. 

Bekkenbodem dysfunctie is een breed spectrum dat onder andere bekkenbodem prolaps en urine incontinentie 

omvat. Chirurgisch herstel van vaginawand 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 'vreemd-lichaam-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 6 verschillende meshes te implanteren. Later zullen we dan inflammatie 

opzoeken 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. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) prolaps, implantaat, extracellulaire matrix , vascularisatie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project BioEffect van neotissue stijfheid op spieratrofie van de buikwand van ratten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 19.08.2019 - 17.08.2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Om de impact van pixelgrootte op de kwaliteit van longbeeldvorming in de neonatologie te voorspellen moet het 

proefdier ongeveer even grote longvolumes hebben. Dit maakt kleinere proefdieren (rat/muis) niet geschikt. 

Gedurende de metingen worden de proefdieren continue geobserveerd door een medewerker die veel ervaring heeft 

met het werken met proefdieren. Alle normale maatregelen zullen genomen worden om het dierenwelzijn te 

garanderen. Deze studie is verder niet invasief en er worden geen geneesmiddelen toegediend. Onmiddellijk na het 

experiment worden de dieren geëuthanaseerd met de geeigende technieken en produkten.

Goede kwaliteit van radiologische beelden kan leiden tot betere of snellere diagnoses en dus betere behandeling. Er is 

een voortdurend streven naar betere technologie. Nu wenst men een grote stap te zetten: het verdubbelen van de 

resolutie. Naar alle verwachtingen zal de dosis aan de patient dan iets hoger moeten zijn.  Om een gerichte en 

beperkte studie te kunnen doen op de neonatalogie afdeling zullen op voorhand, in dit proefdieren experiment, 

goede dosis settings uitgewerkt worden en zullen de 2 beste detectoren geselecteerd worden. We zullen uit dit 

project leren welke detectoren we op termijn moeten gaan aankopen in het ziekenhuis. Belangrijker nog is dat we op 

een gecontroleerde manier de meest belovende detectoren zullen selecteren voor verbeterde beeldvorming (waarin 

mogelijks sommige ziektebeelden beter te zien zullen zijn, misschien zelfs nieuwere subtiele ziektebeelden zullen te 

voorschijn komen)

2 konijnen

2 dieren in deze pilootstudie

De dieren worden verdoofd aan het begin van het experiment. Het experiment duurt maximaal 4u, wellicht korter. 

De testen zijn niet pijnlijk. De RX-dosis blijft  beneden elk niveau van deterministisch effect. Na de studie worden de 

dieren geëuthanaseerd.  De ernst van het project wordt als terminaal ingeschat

Er zullen voorafgaand aan de studie testen gebeuren op testobjecten en kadavers. Er werd ook al een technische 

studie afgerond.  Om de kwaliteit van een longfoto te kunnen evalueren moet het proefdier leven.

Er werden al uitvoerige technische testen doorgevoerd. De ganse workflow zal ook voorbereid worden op 

konijnenkadavers.

In deze studie wensen we te onderzoeken of er radiologische toepassingen zijn waarvoor het zinvol is om 

beeldvormingsdetectoren te gebruiken met een zeer hoge resolutie maar iets hogere dosis aan x-stralen. Om het 

beste compromis dosis-kwaliteit te verkrijgen moet een justificatie studie gebeuren.  Daartoe zullen kritische 

toepassingen gedefinieerd worden die mogelijks veel voordelen hebben bij deze nieuwe technologie. Een belangrijke 

toepassing is beeldvorming van de long bij prematuur geboren kindjes. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) radiologie,beeldkwaliteit, dosis, translationele studie, pre-klinisch onderzoek

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek van de nieuwste generatie hoge resolutie digitale detectoren voor radiologische beeldvorming 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/09/2019-30/08/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Vloeistofkoppeling met de hersenen via een nieuw microgefabriceerd apparaat

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/10/2019-30/09/2024

De hersenen zijn een van de belangrijkste maar ook delicaatste organen in het menselijk lichaam. Een gespecialiseerde 

structuur genaamd de bloed-hersenbarrière (BBB) is aanwezig om ervoor te zorgen dat alleen de juiste chemische 

stoffen in contact komen met neuraal weefsel. Deze barrière is echter een van de belangrijkste redenen waarom 

agressieve pathologieën van de hersenen zoals kwaadaardige kankers nog steeds niet te genezen zijn. Het doel van dit 

project is om nieuwe productietechnieken (specifiek: 3D-printen op nano schaal) te combineren met een strategie voor 

medicijnafgifte die de BBB omzeilt. Het is niet erg duidelijk wat de beste procedure is om een bepaald hersengebied te 

bereiken en welke parameters de beste resultaten geven. In dit project zullen we licht werpen op deze techniek door 

de vloeistof-mechanische eigenschappen van neuraal weefsel te definiëren. Deze kennis zal ons dan helpen een betere 

katheter te ontwerpen voor de behandeling van agressieve hersenaandoeningen.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) neurofluidica, Convection-enhanced delivery, bloed-hersen barrière, Drug delivery

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het voorgestelde onderzoeksproject is bedoeld om experimenten in twee stappen uit te voeren, beginnend bij muizen 

(Mus Musculus) en doorgaand naar ratten (Rattus Norvegicus). De dieren zijn het laagste diermodel dat beschikbaar is 

en in de literatuur wordt gebruikt voor dit soort infusiestudies. De omvang van de hersenen en de anatomische 

kenmerken zijn op een goede schaal om ons in staat te stellen significante resultaten te verkrijgen die kunnen worden 

geprojecteerd op wezens op een hoger niveau. Omdat de studie zich richt op fluïdomechanische eigenschappen van 

neuraal weefsel, is er geen specifiek genotype vereist en zullen we overschotdieren gebruiken, van het in stand houden 

van genetische lijnen, die anders bestemd zouden zijn voor euthanasie.

Omdat de experimenten zijn gecategoriseerd als terminaal (niet-herstel), is er zeer weinig pijn bij het dier (enkel het 

moment van de injectie van anesthesie). Niettemin hebben we maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de 

stress voor het dier wordt geminimaliseerd in de voorafgaande periode. Deze omvatten bijvoorbeeld de gewenning 

aan de dierenfaciliteit en aan de operatiekamer voor een voldoende tijdsperiode.

Zoals hierboven vermeld, kan dit project gevolgen hebben voor meerdere aspecten van klinisch en academisch 

onderzoek. Een betere definitie van hoe vloeistof zich in de hersenen verspreidt, kan neurowetenschappelijk onderzoek 

enorm helpen, omdat virale tracering sterk afhankelijk is van herseninfusies. Dit zou kunnen leiden tot een 

vermindering van dieren die voor onderzoek worden gebruikt en tot betere algemene resultaten. De ontwikkeling van 

een nieuwe katheter op basis van bovengenoemde bevindingen heeft naar verwachting een directe klinische impact. 

De karakterisering van dit nieuwe ontwerp zou in staat zijn (i) de werkzaamheid van geneesmiddelen die op 

hersenweefsel werken te vergroten en (ii) een moleculaire signatuur van hersenkanker te definiëren. De combinatie van 

deze resultaten hoopt de overlevingskansen voor agressieve primaire hersentumoren te verhogen en de behandeling 

van vele andere neurologische aandoeningen te verbeteren.

Muis en rat (Sprague Dawley)

40  muizen + 40 ratten

De experimenten die in dit protocol worden beschreven, zijn allemaal terminaal. Dit houdt in dat het dier geen 

significante pijn zal ervaren omdat euthanasie onmiddellijk na de operatie zal worden uitgevoerd. Euthanasie zal 

worden uitgevoerd via een overdosis injecteerbare anesthetica.

Er bestaat een dierloze methode en deze omvat het creëren van een op gel gebaseerd hersensurrogaat. Dit model 

bestaat uit het gebruik van specifieke concentraties Agarosegel (0,2-0,6 gew.%) om zo goed mogelijk op de vloeistof-

mechanische eigenschappen van neuraal weefsel te lijken. Deze fantoomgels zijn al in eerdere fasen van dit project 

gebruikt om de keuze van het nieuwe katheterontwerp te valideren en zijn betere prestaties te bewijzen in vergelijking 

met controles. Zoals in de literatuur wordt beschreven, zijn deze hersensporen echter erg homogeen en worstelen ze 

om verschillende aspecten van herseninfusies na te bootsen. Deze omvatten anatomische kenmerken, intracraniële 

druk, mismatch doorlaatbaarheid van witte / grijze stof enz. De geldigheid van de katheter kan daarom niet worden 

geabstraheerd met eenvoudige surrogaattests, maar in vivo  preklinische experimenten zijn vereist.

Het reductiebeginsel zal op twee manieren worden toegepast. De eerste bestaat uit een rigoureuze benadering van 

dierexperimenten, die zal worden geïmplementeerd door ervoor te zorgen dat elke operatie zorgvuldig wordt 

uitgevoerd en er weinig tot geen marge overblijft voor fouten. De tweede omvat het gebruik van afzonderlijke dieren 

voor bilaterale experimenten. De goedkeuring van een protocol waarbij afzonderlijke experimenten worden uitgevoerd 

op afzonderlijke hemisferen van hetzelfde dier, zal het aantal gebruikte proefpersonen effectief halveren.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

We hebben power-berekeningen uitgevoerd op basis van voorgaande experimenten in het labo om te verzekeren dat het aantal 

dieren in elk experiment tot een minimum beperkt wordt om relevante data te verwerven.

neen

Niet-technische titel van het project Identificatie van nieuwe doelwitten en mechanismen die aan de basis liggen van viscerale hypersensitiviteit.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar - 01/10/2019 tot 31/09/2022

neen

neen

neen

neen

neen

Ja, binnen 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Irritable Bowel Syndrome (IBS), sensorische neuron, viscerale hypersensitiviteit, Prikkelbare Darm

Abnormale pijngevoeligheid van de darmwand, of viscerale hypersensitiviteit (VHS), die evolueert naar chronische abdominale 

pijn is het voornaamste mechanisme dat leidt tot prikkelbaredarmsyndroom. Nochtans blijft het onduidelijk wat zorgt voor de 

ontwikkeling van VHS. In dit project wil ik in detail de mechanismen onderzoeken die lijden tot VHS. Dit ga ik doen met een 

van de beste en meest moderne technieken, nl. single-cell RNA sequencing. Door het transcriptoom te vergelijken van 

sensorische neuronen afkomstig van muizen met en zonder VHS, kunnen we genen ontdekken die mogelijk een belangrijke rol 

spelen in de ontwikkeling van abdominale pijn. Tijdens het tweede deel van mijn project gaan we dan de functie van deze 

genen onderzoeken m.b.v. niet-pathogene virale vectoren die de expressie van deze genen veranderen in de sensorische 

neuronen in vitro en in vivo. Dit laat ons toe om de rol die deze genen spelen in neuronale fysiologie en VHS-ontwikkeling te 

evolueren. De resultaten van dit project gaan meer duidelijkheid brengen in abdominale pijn en de nieuwe doelwitten zijn ook 

interessant voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen van abdominale pijn.

ja

Tot nog toe is er een gebrek aan dierenmodelen en daardoor andere modellen om de ontwikkeling van viscerale 

hypersensitiviteit  te bestuderen. Met gebruik van ons muismodel zullen we daarom in staat zijn om onderliggende 

mechanismen die leiden tot viscerale pijn te onderzoeken. 

De muizen zullen anesthesie (een mix van ketamine en xylazine) krijgen. Om een beter herstel te bekomen en warmteverlies te 

vermijden, zullen ze eveneens Antisedan (een drug om het effect van de anesthesie om te keren) krijgen en overnacht op een 

warmtedeken gehouden worden. Daarenboven zullen muizen vetergesic krijgen om de pijn na operatie te verminderen.	

De resultaten van deze studie zullen een beter begrip van viscerale hypersensitiviteit in een muismodel van IBS bieden. Dit zal 

de ontwikkeling van mogelijke strategieën voor behandeling van viscerale hypersensitiviteit in IBS patienten vooruithelpen.

In dit project zullen we muizen gebruiken.

496 Balb/c muizen.

In alle experimenten van dit project zullen de muizen met behulp van CO2 inhalatie geëuthanaseerd worden. Met uitzondering 

van enkele experimenten zullen de dieren met een telemetrische transmitter geimplanteerd worden, wat ons toelaat viscerale 

pijn te meten, wanneer deze blootgesteld worden aan colorectale distentie. Dit is een eenvoudige ingreep die slechts 30 

minuten per muis zal innemen. Met uitzondering van de controle dieren worden alle proefdieren geïnfecteerd met Citrobacter 
rodentium , dit zorgt voor de inductie van een milde vorm van colitis. De algemene graad van ernst is hierdoor "matig". Omdat 

we de neuronen die het colon innerveren willen bestuderen, gaan we het colon injecteren met een kleurstof die opgenomen 

wordt door deze neuronen en ze kleurt tot in de dorsale wortel ganglia. De operatie bij de muizen duurt 20 minuten en 

gebeurt onder volledige verdoving. Ook voor de intrathecale toediening van de niet-pathogene adeno-geassocieerde virussen 

(AAV) worden de muizen volledig verdoofd. 

De dorsale wortel ganglia zijn één van de twee anatomische plaatsen die het merendeel van primaire sensorische neuronen 

bevatten. Deze zijn zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, te verkrijgen van een levend persoon en zelfs van een overleden persoon. 

Daarom is het praktisch onmogelijk deze neuronen te collecteren van patiënten met IBS. Hierdoor moeten we, voor onderzoek 

van deze neuronen, gebruik maken van dierenmodellen en cellijnen. Gezien we de rol van specifieke celtypes (neuronen) en hun 

impact op de ontwikkeling van viscerale hypersensitiviteit willen onderzoeken, is een muismodel een geschikt middel hiertoe.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Op basis van gelijkaardige experimenten uit het verleden hebben we reeds een gedetailleerd idee omtrent het 

nodige incubatie schema en reactie onder hitte. Op deze manier is een optimale verfijning verzekerd. De kip als 

model is specifiek nodig omdat we het probleem rond hitte stress bij kippen willen aanpakken. Om realistische 

conclusies te kunnen trekken is het bijgevolg niet mogelijk om de experimenten uit te voeren zonder de kippen of 

met andere diersoorten. 

De kippen worden dagelijks gecheckt op gezondheid, gedrag, stoornissen… Er wordt genoeg ruimte voorzien en 

voeder/water wordt onbeperkt gegeven zodat de dieren zich zo natuurljk mogelijk kunnen gedragen. Mogelijke 

bronnen van stress, pijn en angst zullen gedurende het hele experiment vermeden worden

Het verbeteren van de tolerantie door het verlagen van lichaamstemperatuur en metabolisme zonder effecten op 

performantie zal economische, gezondheids en ook welszijns voordelen met zich mee brengen. Bovendien geven de 

biomerkers informatie over de ontwikkeling van thermische regulatie. Deze informatie is overdraagbaar naar de 

mens en andere zoogdieren aangezien de kip dikwijls wordt gebruikt als model tijdens de dracht omdat maternale 

effecten uitsluitbaar zijn.

kippen

324 kippen

Voor de experimenten zullen de kippen onder thermische stress worden gebracht. Hun gedrag zal hierbij 

geanalyseerd worden samen met fysiologische parameters. Lethargie, verspreiding, hijgen en hangende vleugels zijn 

de effecten van thermische stress.Er worden geen lange termijns negatieve effecten verwacht. Na de experimenten 

worden de dieren geëuthanaseerd.De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Aangezien invasieve parameters moeten opgemeten worden voor gen expressies, hormonen en enzymatische 

activiteit moeten de dieren humaan gedood worden zodat de nodige organen geoogst kunnen worden. Dit kan niet 

op andere, lagere dieren gemeten worden, aangezien de thermische modellen specifiek zullen zijn naargelang de 

soort en hitte stress specifiek bij de kip sterk aanwezig is.

Het aantal kippen dat we gaan gebruiken in het experiment werd bepaald op basis van een statistische berekening 

waarbij we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de conclusies die we uit de resultaten halen correct zijn.

Het doel van dit project is het verbeteren van de hitte tolerantie in vleeskuikens. In tropische klimaten en 

uitzonderlijke hitte periodes in Europa zorgt hitte stress voor een economisch, welzijns en gezondheidsprobleem. 

Door toedienen van thermische prikkels tijdens de incubatie kan deze tolerantie worden verbeterd. Om dit 

programma in real-time te optimaliseren worden niet-invasieve parameters (eischaaltemperatuur en warmte flux) 

continu opgemeten waarmee een wiskundig model kan worden berekend. Effecten van de behandeling op 

performantie en fitness worden vervolgens opgevolgd. Biomerkers zoals hormonen, bepaalde metabolieten en 

genexpressies zullen ons meer fysiologische informatie gegeven die dan gecombineerd kan worden met het model. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hitte stress/tolerantie, incubatie, thermische manipulatie, modellering, precision livestock farming (PLF)

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Een benadering om hitte tolerantie in vleeskuikens te optimaliseren via thermische manipulatie tijdens de incubatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/09/2019-01/08-2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Aangezien we werken met genetisch gemodificeerde 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.

In geval van chronische pijn, zal een injectie met buprenorfine ((Temgesic) 0,05-0,1 mg/kg sc ) gegeven worden.

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.

muis

20 dieren

De dieren zullen een  inplanting van een gelatinespons (met tumorcellen) achter het oor 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 verwachte graad van ernst van deze effecten is matig. Dieren zullen op een humane manier 

worden geëuthanaseerd. 

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 gedaan in een ander labo. Hierdoor 

kunnen we het minimum aantal te gebruiken muizen inschatten.

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. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Tumor metastasering autofagie lymfeknopen 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen 

Niet-technische titel van het project De rol van autofagie in het lymfesysteem in de uitzaaiing van kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Gerichte Combinatietherapie voor de Behandeling van Bronchopulmonale Dysplasie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 02/09/2019 - 03/01/2022

Bronchopulmonaire dysplasie (BPD) is een vaak voorkomende complicatie in prematuur geboren baby’s. De longen zijn 

nog niet volledig ontwikkeld en worden direct "aangevallen" door mechanische ventilatie en zeer hoge 

zuurstofconcentraties. Dit heeft een verminderde longfunctie en andere complicaties ter hoogte van de longen als 

gevolg. Deze gevolgen zijn voor de patiënt vaak levenslang te voelen. De therapie van BPD is sinds de jaren 70 al 

duidelijk verbeterd maar tot op vandaag nog steeds niet ideaal. Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van 

corticosteroïden die enerzijds werkzaam zijn tegen BPD maar anderzijds ernstige schade kunnen veroorzaken bij de 

ontwikkeling van de hersenen in premature kinderen. Het doel van dit project is om een geschikte drug te combineren 

met humane stamcellen uit het amnionvocht en deze doelgericht naar de longen te brengen

Ja, op het einde van het project zal een retrospectieve analyse uitgevoerd worden over het gebruik van de proefdieren

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) longontwikkeling, stamcel,  foetale therapie, konijn model

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het konijnmodel is het klinisch meest relevante model voor de ontwikkeling van premature lognen en de gelijkenis met 

de mens. Bij kleinere diersoorten loopt deze ontwikkeling anders en zijn deze dus niet relevant.

Wanneer de proefdieren meer dan 20% van hun lichaamsgewicht verliezen of ernstige hart- of ademhalingssymptomen 

vertonen of hoge pijnscores vertonen, zal het experiment voor het individuele dier afgebroken worden.

De pathogenese van BPD is complex. Stamcellen zijn belangrijke biologische therapeutica omdat deze een breed 

spectrum aan factoren secreteren. Toch zijn stamcellen geen wondermiddel tegen alles, en om die reden hebben we 

gekozen om te zoeken naar een geschikte combinatietherapie van stamcellen en geneesmiddelen. Door deze multi-

doelwit aanpak kan vooruitgang geboekt worden in de context van de behandeling van BPD en andere 

longaandoeningen

konijnen

volwassen (vrouwelijk konijn): 86; pretermale foetussen: 304

Aangezien de zwangere moederdieren voor het einde van de zwangerschap een chirurgische ingreep dienen te 

ondergaan (keizersnede), wordt het negatieve effect ingeschat als matig tot ernstig. Voor de keizersnede zullen de 

moederdieren diep verdoofd worden gebruik makende van ketamine en xylazine. De volwassen konijnen zullen 

geëuthanaseerd worden door injectie van 1 ml T61 in de marginale ader van het oor, na afloop van de keizersnede. De 

foetussen worden levend gehouden zo lang mogelijk voor de behandeling en opvolging van longfunctie via niet-

invasieve beedvormingsmethodes. De diertjes zullen maximaal 7 dagen in leven worden gehouden, waarna ze onder 

verdoving geëuthanaseerd zullen worden door ontbloeding.

Gezien de complexiteit van de architectuur van het longweefsel, de opbouw van de longen en de fysiologie van de 

dieren die de biodistributie van de geneesmiddelen zullen beïnvloeden  is er geen mogelijkheid om deze experimenten 

uit te voeren op celkweek of organoiden.

Het gebruikte diermodel staat reeds lange tijd op punt binnen de groep en is het meest klinisch relevante model dat 

gekend is voor deze condities. De verkregen resultaten zullen zo meer betrouwbaar zijn. Biodistributie zal op niet-

invasieve wijze gedaan worden op dezelfde diertjes die ook gebruikt kunnen worden om in een latere fase 

therapeutische efficiëntie te bepalen. Zodoende wordt het aantal dieren dat nodig is sterk beperkt.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het respiratoire systeem van het varken en meer specifiek de longen zijn een goed preklinisch model om humane 

testen voor te bereiden. De thorax van een varken is groot genoeg om het delivery systeem van de hyrogel te 

gebruiken.

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment.  

Dit project verhoogt de veiligheid van CT geleide longbiopsies. Door de resorptie van de hydrogel zijn er geen 

artefacten op latere beeldvorming wat de opvolging van de patiënten ten goede komt.

Varkens

6

Onder algemene anaesthesie zal een CT geleide punctie van de longen gebeuren doorheen de 4e intercostaalruimte. Bij 

deze procedure wordt de hydrogel gebruikt. Na de ingreep zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. Een controle CT is 

gepland op dag 1, 7 en 30. De graad van de ernst: licht. De dieren zullen geëuthanaseerd worden met een injectie 

euthasol.  

Een chronisch dierenmodel is nodig om aan te tonen dat de hydrogel resorbeert op verloop van tijd. De hydrogel 

heeft zijn efficiëntie getoond in ex vivo en korte in vivo proeven maar het is nodig om in een chronisch model aan te 

tonen dat er geen laattijdige pneumothorax optreedt.

Beide longen worden per proefdier gebruikt.

Na CT-geleide longbiopsies heeft 1 op de 3 patiënten een pneumothorax. De hydrogel die nu getest zal worden kan 

deze complicatie voorkomen. Door de eigenschappen van de gel zal deze na enkele weken volledig resorberen. Dit 

heeft als voordeel dat de hydrogel zelf geen artefact op latere beeldvorming geeft die de diagnostiek kan bemoeilijken.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) longbiopsie, hydrogel, pneumothorax

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van een hydrogel ter preventie van pneumothorax na longbiopsies

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 09/09/2019 - 01/10/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 

Niet-technische titel van het project Zebravis als een model van cystinose 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 25/06/2019-31/07/2020

1) Het karakteriseren van volwassen zebravissen als een model om cystinose te bestuderen 2) Het begrijpen van de 

pathogenese van de ziekte en het evalueren van i) morfologische, ii) genetische iii) biochemische and iv) metabole 

veranderingen veroorzaakt door de ziekte. 

nee, want alle testen gebeuren na euthanasie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) cystinosis, zebravis, zeldzame ziekte

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In de literatuur zijn vier verschillende diermodellen voor cystinosis beschikbaar; muis, rat, gist en de zebravis. Op het 

moment is de volwassen zebravis het meest optimale organisme om de systemische effecten van de ziekte te 

bestuderen en deze te correleren met de leeftijd.

De zebravis zal geen pijn of ongemak voelen omdat ze zullen leven in een faciliteit met ideale condities en eerst 

geeuthanaseerd worden op geselecteerde tijdspunten.

Verschillende voordelen kunnen voortkomen uit dit project: 1) het beter begrijpen van de pathogenese van cystinose, 

gebruik makend van lager organisme met snelle readout; het tot stand brengen van een model welke de humane 

ziekte nabootst, zodat er nieuwe therapeutische opties getest kunnen worden. 

zebravis 

192

De transgene zebravissen zal in optimale condities verzorgd binnen de centrale vis faciliteit, en op geselecteerde 

tijdpunten zullen deze vissen onder narcose worden gebracht en geeuthanaseerd zonder enig lijden of pijn. De ernst 

wordt als 'geen' ingeschat want alle testen gebeuren na euthanasie

Voorgaande studies werden gedaan op cellen, door het laboratorium, maar deze studies waren gelimiteerd omdat ze 

geen duidelijk beeld gaven van de effecten van de ziekte in verschillende organen. Omdat de ziekte systemisch is en 

de klinische manifestaties gerelateerd zijn aan de leeftijd, zijn er helaas geen alternatieve, dierproefvrije methoden die 

er gebruikt kunnen worden. 

Om het aantal gebruikte dieren klein te houden worden er voor elk eindpunt maar 3 vissen gebruikt, zodat er de 

resultaten nog wel statistisch beoordeeld kunnen worden. In totaal worden per groep en per tijdspunt 12 vissen 

gebruikt.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Rol van witte bloedcellen bij bloedklonters in de slagaders

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 december 2018 tot 30 november 2023		

		

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 NETs-gemedieerde schade te onderzoeken via modellen 

van trombose in arteriën en venen.		

Ja, binnen de 2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) neutrofiel, inflammatie, neutrofiel extracellulaire traps, diepveneuze trombose

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.		

				

		

 De chirurgische ingreep gebeurt onder algemene verdoving.  Ongemak/pijn wordt aan de hand van een controlesysteem 

geëvalueerd.  De dieren krijgen pinstilling na de ingreep en bij te groot lijden worden muizen geëuthanaseerd. 		

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.		

Muizen

ongeveer 575

Onder algemene verdoving wordt de inferieure vena cava deels afgebonden. Na de chirurgische ingreep worden meerdere 

dagen pijnstillers toegediend. Trombose wordt verwacht, die ongemak kan veroorzaken. Dieren worden geëuthanaseerd 

op het einde van het experiment en het veneuze bloedklonter wordt verzameld voor histologisch onderzoek.  Het project 

wordt als matig ingeschat.		

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. Op basis van 

statistische gegevens werd een minimum aan proefdieren voorgesteld. 		

		



188

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Muizen worden gebruikt als modellen bij medische tests omdat hun genetische, biologische en gedragskenmerken 

sterk lijken op die van mensen en veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen worden nagebootst bij 

muizen. De kankercellijnen worden zo veel mogelijk geïnjecteerd op de plaats van herkomst bvb borstkankercellijn 

wordt in de borstklier geïnjecteerd om een tumor te laten groeien. Muizen zijn efficiënte onderzoeksdieren omdat 

hun anatomie, fysiologie en genetica gekend is bij onderzoekers, waardoor het gemakkelijker wordt om te bepalen 

welke veranderingen optreden in de muizen.

 Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (meten van tumor grootte, 

opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening van pijnstillers indien nodig) en krijgen 

ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi. 

Dit onderzoek maakt het mogelijk om  veranderingen in stofwisseling die zich voordoen bij kanker te ontrafelen. Dit 

kan leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie, die zal bijdragen aan het 

verbeteren van de situatie van kankerpatiënten. 

muis

289

De nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het ontstaan en de evolutie van kanker 

en eventueel discomfort na chirurgie. De meeste dieren ontwikkelen kanker en uitzaaiingen. De dieren worden 

uiteindelijk geëuthanaseerd en het tumorweefsel wordt gecollecteerd. De muizen zullen een behandeling ondergaan 

met een mogelijke therapie en er wordt op bepaalde tijdstippen bloed genomen. Bij sommnge muizen zal de 

tumorgrootte worden opgevolgd via bioluminescentie beeldvorming. Al deze manipulaties kunnen een effect hebben 

op de ernst van het experiment dat wordt uitgevoerd. De verwachte graad van ernst zal meestal ernstig zijn. Dit is 

natuurlijk afhankelijk van de experimentele groep waartoe de muis behoort.

In dit onderzoek bestuderen we tumorontwikkeling, groei en uitzaaiingen, wat onmogelijk is in vitro. In vitro kunnen 

we de interactie tussen alle verschillende celtypes nog niet waarheidsgetrouw nabootsen. We zijn geïnteresseerd in 

hoe  eranderingen in de stofwisseling een rol spelen in de verschillende stadia van kanker. Op dit moment proberen 

we uitzaaiingen na te bootsen in vitro door cellen in 3D te kweken maar meerdere celtypes samen in cultuur brengen 

is ons nog niet gelukt voor de analyse van de stofwisseling.

Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch significante 

resultaten en conclusies te bekomen. Hierbij vermijden we dat dieren onnodig worden gebruikt. Door up to date te 

blijven met de onderzoeksliteratuur en de experimenten nauwkeurig en grondig te plannen voorkomen we dat 

experimenten onnodig herhaald zouden worden.

Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in meerdere muiskankermodellen, maar ook muismodellen voor 

kankeruitzaaiingen. Uitzaaiingen naar andere organen leidt vaak tot een slechte prognose. In feite blijven uitzaaiingen 

de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen van kanker wereldwijd. 

Deze studies zullen ons in staat stellen om verschillen in celstofwisseling te ontdekken tussen bijvoorbeeld 

kankercellen in de initiële tumor, kankercellen in uitzaaiingen en het bijbehorend gezond weefsel. Het analyseren van 

deze veranderingen in de stofwisseling zal helpen bij het bepalen van enzymen wiens activiteit veranderd is en welke 

verantwoordelijk zijn voor de vorming van kanker. De resultaten kunnen leiden tot de ontdekking van een nieuwe 

therapeutische aanpak voor kankertherapie.

Ja, binnen 2 maanden na einde van project.  Er wordt een tussentijdse evaluatie verwacht na het eerste 

pilootexperiment

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker, stofwisseling, kankeruitzaaiingen, kankertherapie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar het effect van aminozuren op kankeruitzaaiing

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 10/10/2019-09/10/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Muizen worden gebruikt als modellen bij medische tests omdat hun genetische, biologische en gedragskenmerken sterk 

lijken op die van mensen en veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen worden nagebootst bij muizen. De 

kankercellijnen worden zo veel mogelijk geïnjecteerd op de plaats van herkomst bvb borstkankercellijn wordt in de 

borstklier geïnjecteerd om een tumor te laten groeien. Muizen zijn efficiënte onderzoeksdieren omdat hun anatomie, 

fysiologie en genetica gekend is bij onderzoekers, waardoor het gemakkelijker wordt om te bepalen welke veranderingen 

optreden in de muizen.

 Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (meten van tumor grootte, opvolgen 

gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening van pijnstillers indien nodig) en krijgen ze voldoende 

ruimte en verrijking van de kooi. 

Dit onderzoek maakt het mogelijk om  veranderingen in stofwisseling die zich voordoen bij kanker te ontrafelen. Dit kan 

leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie, die zal bijdragen aan het 

verbeteren van de situatie van kankerpatiënten. 

muis

726

De nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het onstaan en de evolutie van kanker en 

eventueel discomfort na chirurgie. De meeste dieren ontwikkelen kanker en uitzaaiingen. De dieren worden uiteindelijk 

geëuthanaseerd en het tumorweefsel wordt gecollecteerd. De muizen zullen een behandeling ondergaan met een 

mogelijke therapie en er wordt op bepaalde tijdstippen bloed genomen. Bij somminge muizen zal de tumorgrootte 

worden opgevolgd via bioluminescentie beeldvorming. Al deze manipulaties kunnen een effect hebben op de ernst van 

het experiment dat wordt uitgevoerd. De verwachte graad van ernst zal meestal ernstig zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk 

van de experimentele groep waartoe de muis behoort.

In dit onderzoek bestuderen we tumorontwikkeling, groei en uitzaaiingen, wat onmogelijk is in vitro. In vitro kunnen we 

de interactie tussen alle verschillende celtypes nog niet waarheidsgetrouw nabootsen. We zijn geïnteresseerd in hoe  

veranderingen in de stofwisseling een rol spelen in de verschillende stadia van kanker. Op dit moment proberen we 

uitzaaiingen na te bootsen in vitro door cellen in 3D te kweken maar meerdere celtypes samen in cultuur brengen is ons 

nog niet gelukt voor de analyse van de stofwisseling.

Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch significante resultaten 

en conclusies te bekomen. Hierbij vermijden we dat dieren onnodig worden gebruikt. Door up to date te blijven met de 

onderzoeksliteratuur en de experimenten nauwkeurig en grondig te plannen voorkomen we dat experimenten onnodig 

herhaald zouden worden.

Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in meerdere muiskankermodellen, maar ook muismodellen voor 

kankeruitzaaiingen. Uitzaaiingen naar andere organen leidt vaak tot een slechte prognose. In feite blijven uitzaaiingen de 

belangrijkste oorzaak van sterfgevallen van kanker wereldwijd. 

Deze studies zullen ons in staat stellen om verschillen in celstofwisseling te ontdekken tussen bijvoorbeeld kankercellen in 

de initiële tumor, kankercellen in uitzaaiingen en het bijbehorend gezond weefsel. Kankercellen passen hun stofwisseling 

aan om hun groei en overleving te voeden. We willen ons richten op knelpunten in de stofwisseling die betrokken zijn bij 

kankeruitzaaiingen. Het analyseren van deze veranderingen in de stofwisseling zal helpen bij het bepalen van enzymen 

wiens activiteit veranderd is en welke verantwoordelijk zijn voor de vorming van kanker. De resultaten kunnen leiden tot 

de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie.

Ja, binnen 2 maanden na einde van project.  Er wordt een tussentijdse evaluatie verwacht na het eerste pilootexperiment

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker, stofwisseling, kankeruitzaaiingen, kankertherapie, nutriënttransporter

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De rol van nutriënttransporters bij kankeruitzaaiing

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 10/10/2019-09/10/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Nanomaterialen hebben een groot potentieel voor kankerbehandeling, en zorgen voor meer specifieke afgifte van 

therapie dan klassieke chemotherapeutica en kunnen zodoende neveneffecten vermijden. Daarnaast kunnen 

nanomaterialen leiden tot activatie van immuuncellen, met name macrofagen en dendritische cellen, alsook tot 

afsterven van de kankercellen. Hier gaan we bekijken of de combinatie van immunogene celdood, gekoppeld aan de 

activatie van macrofagen en dendritische cellen kan helpen bij klinisch toepasbare immunotherapeutica. Hiervoor is 

reeds een grondige in vitro studie uitgevoerd en wordt het nu verder getest in hoeverre de kandidaat 

nanomaterialen een immunogeen karakter hebben, kunnen leiden tot systemische activatie van het immuunsysteem 

en de effiëntie van immuuntherapie kunnen verhogen.

ja, binnen 2 maand na einde van het project 

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar het specifieke gebruik van nanomaterialen voor de behandeling van kanker met het eigen 

immuunsysteem

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/09/2019 - 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nanomaterialen, kanker, drug delivery, immunogene celdood (ICD)

ja

neen

neen

1. grote gelijkenissen tussen mens en muis qua gedrag immuunsysteem en ontwikkeling van tumor en de 

mogelijkheid voor het gebruik van chemotherapeutica en immunotherapeutica (voor vele andere diersoorten niet 

mogelijk), 2. mogelijkheid om verschillende types kanker te induceren in een muis met nauwkeurig gekarakteriseerd 

immuunprofiel

1. dagelijkse klinische observatie en wegen van muizen door 2 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 geringe tijdsduur van de experimenten (normaal max 4 weken), zijn deze echter 

heel gering, behalve voor het laatste experiment.

Het grote voordeel van dit project is de brede toepasbaarheid ervan. Het project focust op een breed gamma aan 

verschillende tumoren zijnde subcutane modellen met elk een grondig gekarakteriseerde immunogeniciteit. De 

activatie van macrofagen en dendritische cellen, alsook het induceren van immunogene celdood, zou een grote hulp 

betekenen voor huidige immuun checkpoint inhibitoren, die momenteel allemaal richten op het verhinderen van T 

cel inhibitie, maar zelf niet leiden tot T cel activatie, wat de nanomaterialen via immunogene celdood en macrofaag 

activatie wel kunnen doen. 

muis

1060

Bijna alle dieren zullen de kankercellen krijgen toegediend en zullen dus ook allemaal kanker ontwikkelen.  Hoewel 

symptomen normaal ontstaan vanaf week 6-7 nadat de kankercellen zijn toegediend en de meeste experimenten 

maximaal 4 weken duren, zijn er wel mogelijke complicaties.  In het laatste experiment zullen we de dieren langer 

levend houden, daar het hier helaas wel nodig is de muis tot in het eindstadium van de kanker te laten gaan, om de 

therapeutische efficiëntie goed te kunnen bepalen. Om geen onnodig dierenleed te veroorzaken, werden criteria 

opgesteld om euthanasie uit te voeren op te zieke muizen (bv bepaald gewichtsverlies over een vastgestelde 

tijdspanne, veranderd gedrag,...). Zoals blijkt uit het voorgaande zullen alle dieren euthanasie ondergaan. De ernst 

van het project wordt als matig ingeschat.

Om de activatie van het immuunsysteem en de invloed daarvan op tumoren met wel-onderzochte spontane 

immunogeniciteit te testen, alsook in combinatie met chemotherapeutica en immunotherapie moet dit in een 

muismodel worden getest. In vitro wordt de efficiëntie om ICD te induceren reeds onderzocht.

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 met een soort scanner volgen,

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 en kunnen we in de post-

analyse meer gedetailleerd analyseren. Tevens zal de laatste vergelijkende studie 1 nanopartikel gebruiken, met

gebruik van minder muizen/condities.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkelen en evalueren van patiënt-afgeleide xenograft (PDX)-modellen in immunodeficiënte zebravissen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/10/2019 - 1/10/2020

Huidmelanoom is de belangrijkste oorzaak van huidkanker gerelateerde overlijdens. Standaardbehandeling van 

melanomen bestaat uit een combinatie van BRAF- en MEK- inhibitoren of immunologische inhibitoren.  Beide 

strategieën zijn zeer efficiënt maar niet alle patiënten reageren op de behandeling en therapieresistentie kan elk 

moment ontstaan. Daarom is het belangrijk om nieuwe therapeutische strategieën en combinaties te onderzoeken 

om deze resistentie uit te stellen of zelfs te overwinnen. De zebravis (Danio rerio) is opgedoken als een veelzijdig 

modelsysteem voor de studie van menselijke kankers. Bovendien zijn ze optisch helder waardoor ze geschikt zijn 

voor in vivo fluorescerende beeldvorming, chemische en genetische screenings, transgenese en mutagenesetesten. Als 

een pilootstudie willen we succesvol de melanoom PDXs op punt stellen in immunodeficiënte zebravissen en de 

respons op de standaardbehandeling evalueren. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Melanoom, huidkanker, zebravissen, PDX

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het Casper prkdc - / -, il2rga - / - immunodeficiënt zebravismodel heeft aangetoond dat het een breed scala aan 

menselijke kankers robuust kan enten, kan gekweekt worden bij 37°C, en maakt (met behulp van verscheidene 

celmarkers) langdurige visualisatie van tumorimplantatie, celmigratie, groei en therapiereacties mogelijk met een 

eencellige resolutie in vivo. 

Het welzijn van de vissen zal dagelijks beoordeeld worden, met bijzondere aandacht voor gedrag (rondcirkelen, 

uitbarstingen van onregelmatig zwemmen, afname in voedselopname, aggresie en naar lucht happen aan het 

wateroppervlak) en fysiek (veranderingen aan schubben en vinnen, zwarte pigmentatie, rode huid, zwelling, 

opgezette buik, onverwachte gewichtsverandering, verbleken). Een scoreformulier wordt om de dag ingevuld voor 

elk dier. De vissen worden geanestheseerd voor elke procedure. Ze worden gehuisvest in groep, om hun sociaal 

gedrag te bevorderen.

De 5-jaars overlevingskansen voor patiënten met een gemetastaseerd melanoom blijven laag. Zebravis melanoom-

PDXs bootsen menselijke kanker nauw na, maken zowel live beeldvorming als kostenefficiënte screenings van 

compounds mogelijk, en bieden zo een platvorm aan voor het selecteren van aanpasbare en precieze therapieën.

Zebravissen (Danio rerio)
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De verwachte graad van ernst is ernstig. De dieren kunnen niet hergebruikt worden en zullen na het experiment 

geeuthanaseerd worden. De vissen worden opgeofferd wanneer de tumorgrootte te groot wordt (meer dan 3 mm in 

grootte / 25 mg in gewicht wat minder dan 10% van het gewicht van de vis bedraagt, zoals beschreven bij muis- en 

rattenonderzoek) of als er zichtbare tekenen of gedrag van nood en pijn te zien zijn. Anders is het eindpunt van de 

studie dag 24 na de transplantatie en worden ze opgeofferd met een overdosis tricainemethaansulfonaat gedurende 

10 minuten of totdat er geen kieuwbeweging zichtbaar is. 

Tumorcellijnen en primaire celculturen hebben beperkingen.  Ze verliezen hun normale anatomie en functionaliteit of 

kunnen slechts beperkte tijd in cultuur gehouden worden. PDX modellen in muis of in zebravis zijn een noodzakelijk 

tool voor verder onderzoek ivm therapieresistentie en nieuwe therapiën

Aangezien het om een pilotonderzoek gaat, is het aantal dieren gekozen in functie van statistische significantie. Aan 

de hand van dit onderzoek zal het aantal dieren in toekomstige experimenten bepaald worden.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Studie van de mechanismen die leiden tot de activatie van het immuunsysteem tegen kankercellen bij behandeling 

met specifieke chemotherapeutica.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/10/2019-01/10/2021

Het is geweten dat enkele antikankertherapieën het immuunsysteem waarschuwen en reactiveren tegen kankercellen, 

wat leidt tot een tumorregressie en vernietiging. Maar, de exacte mechanismen en moleculen werkzaam in de 

interface tussen immuuncellen en kankercellen zijn nog niet volledig gekend. Met dit project willen we de rol van de 

eiwitten die door kankercellen worden uitgescheiden bij de behandeling ophelderen. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) immuuntherapie, immunogene celdood, kanker vaccin, immuuncontextuur, cytokinen, chemokinen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

We zullen muizen gebruiken als laagste soort onder de zoogdieren. Het is nodig dat we de experimenten uitvoeren bij 

zoogdieren doordat hun immuunsysteem meer gelijkaardig is aan die van de mens door evolutionaire redenen.

Het dierenwelzijn zal verzekerd worden door het monitoren van hun gewicht en het controleren van activiteit, 

sociale isolatie en hun vermogen om genoeg te eten en drinken. Dit zullen we iedere andere dag doen voor de 

volledige duur van de experimenten. Bij ongemak bij beweging en huidulceraties in de tumorplaats zullen we de 

dieren euthanaseren.

De (re)activatie van het immuunsysteem tegen kankercellen wordt momenteel beschouwd als de meest 

veelbelovende kankertherapie. Het begrijpen van de mechanismen achter dit proces zou een grote hulp zijn in het 

optimaliseren van behandelingen tegen kanker en het begrijpen van de redenen van deze reactie.

We zullen gebruik maken van muizen

120

De dieren zullen onderhuidse tumoren ontwikkelen, die soms volledig vrije bewegingen van de dieren kunnen 

belemmeren en ongemak veroorzaken. In zeldzame gevallen kan de tumor verzweren. Wanneer dit gebeurt worden de 

dieren onmiddellijk geëuthanaseerd. In andere gevallen zullen muizen worden geëuthanaseerd wanneer de 

tumorgrootte 1500 mm3 bereikt.

 Het is noodzakelijk om dieren te gebruiken om het onmogelijk is om het volledige immuunsysteem bij zoogdieren te 

reconstructueren in vitro. Het is ook noodzakelijk om het immuunsysteem als geheel te bestuderen omdat de 

verschillende celtypes elkaar dienen te beinvloeden waarbij dit dient te gebeuren in een proefopzet die de situatie in 

de mens zo dicht mogelijk benaderd om een zo representatief mogelijk resultaat te bekomen.

We baseren ons aantal op het aantal muizen gebruikt in gelijkaardige experimenten, weliswaar in andere contexten, 

uitgevoerd door andere labo's. We gaan uit van een minimum aantal waarbij we kunnen differentiëren tussen 

verschillende behandelingen en een significant resultaat kunnen bekomen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Aanmaak van monoklonale antilichamen in muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/11/2019 - 30/10/2024

Ons labo is mede-expert in de ontwikkeling van antilichaam-gebaseerde testen voor de detectie en/of visualisatie van

ziektemerkers (bv. Western blot, ELISA, histologische kleuringen, in vivo detectie,...). De ontwikkeling van deze testen

vereist de aanmaak van monoklonale antistoffen. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) monoklonale antilichamen, muizen, therapeutische en diagnostische antilichamen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Antistoffen worden enkel opgewekt in hogere diersoorten. Muizen produceren na immunisatie zeer affiene 

antilichamen.

Elke invasieve procedure wordt uitgevoerd onder anesthesie. Op het einde van het project worden de muizen 

geëuthanaseerd. De experimenten en follow-up van het dierenwelzijn worden steeds uitgevoerd door correct opgeleid 

en ervaren personeel. Tijdens het immunisatieprotocol worden de dieren dagelijks gemonitord (visuele inspectie). 

Dieren die occasioneel visueel merkbaar discomfort vertonen, worden extra opgevolgd.

Met als missie het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de preventie, diagnose en behandeling van belangrijke 

menselijke aandoeningen (vb. trombose, kanker, neurodegeneratieve ziekten,…), is zowel het wetenschappelijke als 

socio-economische belang van de voorgestelde experimenten duidelijk.

Gespreid over 5 jaar zullen maximum 1000 muizen gebruikt worden.

500 SJL/J muizen + 500 BALB/C muizen

Tijdens de volledige looptijd van de projecten (max. 3 maanden) zullen de dieren 6x enkele minuten matige pijn 

ondervinden. Na beëindigen van het project worden de dieren geëuthanaseerd via een overdosis anesthesie en 

nekbreuk.

Er bestaan vooralsnog geen beschikbare en afdoende alternatieve methoden voor de aanmaak van specifieke en hoog 

affiene monoklonale antilichamen.

Er worden maximum 10 muizen gebruikt voor immunisatie met een bepaald target, om zo zeker 5 muizen met hoge 

antilichaamtiters te bekomen. Van deze muizen zullen de miltcellen gebruikt worden voor fusie tot hybridoma's voor 

de productie van monoklonale antilichamen. Deze monoklonale antilichamen worden gekarakteriseerd voor o.a. hun 

specificiteit en met een beperkt aantal zeer specifieke monoklonale antilichamen wordt dan verder gewerkt.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project in vivo microscopie van de pancreas

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

Het opstellen van een nieuwe microscopietechniek waarbij we signalen in de endocriene pancreas kunnen meten 

terwijl het cardiovasculair, endocrien en neuronaal systeem van het dier nog intact zijn. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Pancreas; microscopie; in vivo 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Dit is de laagste diersoort die adequaat is voor deze experimenten. We hebben dieren nodig die een fluorescente 

calciumindicator tot expressie brengen. Het gebruik van muizen voor in vivo microscopy is tegenwoordig op de 

grens van het wetenschappelijk mogelijke, en wij passen dit toe op de endocriene pancreas. 

We voorzien anesthesie om pijn te voorkomen tijdens de experimenten. Na het experiment worden de dieren 

humaan geeuthanaseerd, waardoor blijvende schade niet van toepassing is. 

Deze nieuwe techniek werd nog nooit eerder toegepast, en is slechts recent een mogelijkheid geworden dankzij de 

beschikbaarheid van GCaMP positieve muizen. Dit heeft een uniek beeld van signaaltransductie in vivo in de 

pancreas, ipv op kadaveraal weefsel. 

Muis

40

De dieren zijn onder anesthesie en worden geëuthanaseerd voor het beeindigen van het experiment (=terminaal). 

Indien de dieren moeten gevast worden, wordt  de ernst van het project licht

Voor deze experimenten dienen we een volgroeide pancreas te hebben in het lichaam van een zoogdier. Dit is 

onmogelijk op het niveau van weefsel of celcultuur omdat we inherent de signaaltransductie en interactie tussen de 

verschillende orgaansystemen in het lichaam willen achterhalen. 

Dit is inherent een pilootexperiment, dit wordt uitgevoerd om een correct idee te hebben van de inschatting van de 

resultaten bij de toekomstige experimentele groepen. Omwille van dit experiment zal het in de toekomst mogelijk 

zijn een correct aantal dieren te gebruiken. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het muismodel  is een snel en goed te analyseren model. Zowel het immuunsysteem als het microbioom van de muis 

zijn reeds beschreven in dit model.

 De muizen worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies, lethargie etc. Bij gewichtsverlies >20%  of 

wanneer ernstige klinische symptomen worden geobserveerd, zal euthanasie worden toegepast.  Muizen worden 

verwacht maximaal 100 dagen in het experiment te blijven tenzij ongemak geobserveerd wordt, waarbij het 

experiment stopgezet wordt.  Ervaren proefdier onderzoekers zullen de behandeling en controles uitvoeren.

Regulatoire T cellen spelen een belangrijke rol in het creëren van immunologische tolerantie, onder andere tegen de 

eigen microflora. Men denkt dat de verstoring van de interactie tussen regulatoire T cellen en de microflora een 

belangrijke rol speelt in heel wat auto-immune ziektes zoals bv. Inflammatory bowel disease.  Daarom is het 

belangrijk een beter inzicht te krijgen in hoe het microbioom een invloed heeft op deze populatie om zo nieuwe 

therapieën te kunnen ontwkkelen.

muizen

84

De nadelige gevolgen van deze ingreep worden verwacht minimaal te zijn. Mogelijke risico’s zijn tekenen van 

dehydratatie door de bittere smaak van de antibiotica in drinkwater. Hiervoor kan zoetstof worden toegevoegd om 

deze smaak te maskeren. Daarnaast zijn de muizen gevoeliger voor secundaire infecties. Indien enig teken van 

ongemak zal het experiment beëindigd worden. Op verschillende tijdstippen na de behandeling worden de dieren 

geëuthanaseerd en organen verzameld.  De ernst van het project wordt als licht ingeschat.

Zowel het microbioom als het immuunsysteem zijn complexe systemen die interageren met elkaar in verschillende 

weefsels. Aldus is het noodzakelijk deze experimenten uit te voeren in een levend diermodel (muis). Experimenten zijn 

zo ontworpen 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 zijn er een minimaal aantal muizen per groep 

nodig. De grootte van de groepen waarborgt een zinvolle analyse.

Het microbioom heeft een grote invloed op het immuunsysteem. Studies in kiemvrije muizen tonen aan dat 

verscheidene immunologische compartimenten aangetast zijn wanneer het microbioom ontbreekt. In dit project 

willen we het effect van een gebrek aan een microbioom op het volwassen immuunsysteem nagaan, in het bijzonder 

op de regulatoire T cel populatie. Deze populatie heeft namelijk een belangrijke functie in het creëren van 

immuuntolerantie tov. het microbioom. In dit project willen we gebruik maken van een model waarin muizen 

behandeld worden met breedspectrum antibiotica om de microflora te reduceren. Vervolgens zullen we high 

parameter flow cytometrie gebruiken om het effect op de verschillende Treg populaties te bestuderen.

Ja, binnen de 2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Microbioom ,Lymfocyten , regulatoire T cellen, plasticiteit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Studie naar het effect van het microbioom op het immuunsysteem adhv model behandeld met breed spectrum 

antibiotica

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 september 2019 - 31 augustus 2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Biofunctionele evaluatie van een nieuwe scaffold voor botregeneratie met magnetische nanopartikels in vivo 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/02/20 tem 01/09/20

Het doel van het project is een scaffold te ontwikkelen op basis van een hydrogel met Nano partikels voor het 

injecteren van cellen in de harde weefsels. Deze gel zou geïnjecteerd kunnen worden voor het regeneratie van 

botdefecten i.p.v. meer invasieve chirurgische ingrepen. De biocompatibiliteit van de scaffold zal geëvalueerd worden 

in kleine dieren (muizen). Concreet, zouden er botdefecten chirurgisch uitgevoerd worden in de onderkaak van de 

muizen. De muizen worden verdeeld in groepen. De kooien van één van de groepen zullen gemodificeerd worden met 

een magnetisch veld dat de Nano partikels zou activeren. De activatie van de partikels heeft een positieve invloed 

gehad op de regeneratie van botcellen in vitro.  

Ja, binnen de 2 maanden na injectie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nanopartikels, magnetisch, scaffold, botdefect, in vivo, muizen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Zoals eerder vermeld in de literatuur, zijn muizen de meest geschikte dieren voor de studie van biocompatibiliteit en 

inflammatoire processen in vivo. Muizen zijn ook goedkoop, klein, braaf en ze genezen snel. Veel chirurgische 

protocollen i.v.m. botdefecten in de onderkaak zijn ook ontwikkeld in muizen.

Elke muis zal pijnstillers en antibiotica krijgen (Buprenorfine 0.05mg/kg en Tetracycline 2,25-5 mg/kg) voor en 3 dagen 

na de ingreep. Voor de beeldvorming zullen de muizen geanestheseerd worden met isoflurane. De dieren zullen 

dagelijks gecheckt worden op tekenen van pijn door de 'mice grimace scale' te gebruiken. Op het einde van de 

experimenten, de dieren zullen geëuthanaseerd worden met CO2. Humane eindpunten zijn ook bepaald voor deze 

studie

Botdefecten zijn een belangrijk klinisch probleem. Het leveren van stamcellen op botdefecten is voorgesteld geweest 

in de wetenschappelijke literatuur als oplossing. Een nieuwe scaffold met magnetische nano partikels heeft goede 

resultaten geleverd in vitro, omwille van zijn capaciteit voor het leveren en differentiatie van cellen in de harde 

weefsels. In vivo evaluatie van deze scaffold is cruciaal voordat er verdere stappen genomen kunnen worden i.v.m. de 

klinische toepassing van deze techniek. 

Swiss muizen

48

Botdefecten zullen chirurgisch uitgevoerd worden in de onderkaak van de muizen volgens de techniek van Steinhardt 

et al. Algemene anesthesie (Ketamine en Xylazine) zal gebruikt worden tijdens de ingreep. Elke muis zal pijnstillers en 

antibiotica krijgen (Buprenorfine 0.05mg/kg en Tetracycline 2,25-5 mg/kg) voor- en 3 dagen na de ingreep. Micro-ct 

beelden zullen genomen worden op verschillende tijdstippen, waarvoor de muizen geanestheseerd zullen worden met 

isoflurane. Op het einde van de experimenten, de dieren zullen geëuthanaseerd worden met CO2

In vitro analyse heeft reeds positieve resultaten geleverd. Het is heel belangrijk om de in vivo vaardigheden van de 

scaffold te testen i.v.m. zijn capaciteit tot botregeneratie. 

De dieren zullen gescand worden met Micro CT in vivo. Op dit manier moeten de dieren niet geëuthanaseerd worden 

enkel om histologische coupes te nemen. Een split mouth ontwerp zal gebruikt worden in het experiment. Zo zijn de 

dieren interne en externe controles en het aantal nodige dieren wordt gereduceerd. Een pilootstudie met twee dieren 

zal gestart worden om de sample size correct te berekenen.   
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een Zika vaccin

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar (1 September 2019 - 31 Augustus 2024)

Alle succesvolle prophylactische virus vaccins wekken neutraliserende antilichamen op na vaccinatie die nodig zijn 

voor bescherming tegen een infectie. Echter, onderzoek suggereert dat Zika antilichamen infecties van het dengue 

virus versterken. We ontwikkelden een efficiënt chimeer Zika vaccin door manipulatie van reeds goedgekeurde 

flavivirusvaccins. Om ons vaccin als toekomstig Zika vaccin te overwegen is een studie naar de veiligheid en 

beschermende doeltreffendheid na dengue infectie gewenst. 

ja, een retrospectieve analyse zal geschreven worden aan het einde van de studie (binnen de 2 maanden)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Chimere vaccins, Zika virus

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het doel van dit project is de evaluatie van de veiligheid van chimere Zika vaccins in geval van een dengue virus 

infectie. Deze studie is nodig alvorens de veiligheid en doeltreffendheid van deze vaccins te evalueren in primaten. 

Er zal een tijdelijk kort ongemak zijn door vaccinatie en bloedname. De meerderheid van experimenten duren 12 

weken. Echter wanneer door experimentele infectie ziektesymptomen of enig ander negatief fenotype optreden, zullen 

de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden. 

Tot op heden is er geen Zika vaccin goedgekeurd voor gebruik. Recente uitbraken van Zika suggereren dat het 

noodzakelijk is om voorbereid te zijn om opkomende infectieziekten het hoofd te bieden. Om die reden is er nood aan 

een efficiënt en veilig Zika vaccin. Ontwikkeling van zo'n vaccin zal ons helpen om een toekomstige Zika pandemie in 

te dijken.   

AG129 muizen

560

Er zal tijdelijk ongemak zijn door de toediening van het vaccin en bloedname. Het merendeel van de experimenten zal 

een maximum van 12 weken duren. Op het einde van de studie zullen de dieren geëuthanaseerd worden door injectie 

van een overdosis anesthesie. De verwachte graad van ernst is mild (beschermde dieren en controledieren) tot ernstig 

(in geval van experimentele infectie). In het geval van een onverwacht/ernstig fenotype zullen de dieren onmiddellijk 

geëuthanaseerd worden. 

Er is een in vitro methode beschikbaar om 'antibody-dependent enhancement' tijdens dengue virus infectie te 

bestuderen, maar deze is weinig specifiek en genereert vals positieve signalen voor veilige vaccines. Om deze reden is 

de in vivo evaluatie van vaccinveiligheid gewenst. Dit maakt het gebruik van dieren noodzakelijk.

We hebben geprobeerd het aantal dieren tot een minimum te beperken nodig en toch significante resultaten te 

bekomen. Eveneens proberen we experimenten zoveel als mogelijk te groeperen om het aantal te verminderen. Deze 

aantallen werden statistisch berekend a.d.h.v. de 'resource equation methode' van Charan et al., J Pharmacol 

Pharmacother. 2013.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Iniitiële experimenten gebruik makende van invasieve methoden, hebben aangetoond dat de injectie van de virale 

vector leidt tot expressie van het beoogde gen in de hersenen.  Daarom worden ook in deze studie muizen gebruikt 

die longitudinaal in de tijd worden opgevolgd. 

Alvorens de dieren geëuthaaiseerd worden, worden ze steeds onder diepe verdoving gebracht. Tijdens de microPET 

scans worden de dieren eveneens onder verdoving gebracht. De lichaamstemperatuur wordt gedurende het gehele 

experiment opgevolgd en op peil gehouden met behulp van een warmtematje. Al deze handelingen worden 

uitgevoerd door goed opgeleid personeel.

Dit onderzoek kadert in de ontwikkeling van gentherapie voor aandoeningen in het centraal zenuwstelsel. Het 

voorgestelde project beoogt om een methode te valideren voor niet invasieve monitoring van de expressie van een 

gen in de hersenen na systemische toediening van een virale vector.  De monitoring methode is niet invasief (het 

proefdier blijft leven) en kan daardoor gebruikt worden om het zelfde proefdier op te volgen als functie van de tijd 

na toediening van de vector.  Hierbij kan dan de genexpressie als functie van de tijd gekwantificeerd worden. Dit 

wordt initieel toegepast in muizen maar indien succesvol kan dit ook toegepast worden in grotere dieren.

muizen

45

Op de gewenste dag worden de dieren verdoofd met isofluraan (2% in zuurstof), intraveneus geinjecteerd met tracer 

en gescand voor 90 à 120 min. Na de behaalde resultaten/experimenten worden de muizen steeds onder verdoving 

geëuthanaseerd. Graad van pijn: licht

Er wordt gebruik gemaakt van in vivo beeldvorming. Daarvoor zijn dus levende dieren vereist en kan er geen 

alternatief gevonden worden. 

Het vooropgestelde aantal muizen is gebaseerd op onze huidige ervaring in het opstellen en ontwikkelen van dit type 

studie. Als in de loop van de studie blijkt dat minder muizen nodig zijn dan eerst geschat dan zal het aantal 

gereduceerd worden tot het minimum dat nodig is om statistische significantie te bekomen.

Nagaan of het mogelijk is om de expressie van de CB2 receptor in de hersenen te monitoren als functie van de tijd in 

muizen met behulp van positron emissie tomografie  na systemische toediening van een adenovierale vector die 

codeert voor het CB2 gen  

ja, binnen de 2 maanden na einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) PET, tracer, Cannaboid receptor type 2 (CB2), muis

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project In vivo hersen reportergenexpressie monitoring met positron emissie tomografie (PET) na systemische toediening 

dmv adenovirale vectoren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2/09/2019 - 31/08/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Biomarkers voor ziekte van Alzheimer

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar

De ontdekking en karakterisatie van biomarkers zijn een belangrijke stap voorwaards om de ziekte van Alzheimer 

beter te begrijpen. Ze zijn essentieel voor de diagnose en opvolging van een behandeling. In het labo gebruiken we 

testen met cellen en modeldieren maar resultaten van deze testen worden niet altijd even goed vertaald naar 

patienten. Dit is nochtans essentieel bij de ontwikkeling van een therapie. Om dit euvel te verhelpen zullen we in 

bloed en CSF van verschillende modeldieren voor de ziekte op zoek gaan naar nieuwe biomarkers en dit met nieuwe 

zeer gevoelige methoden.  

Neen, het betreft terminale experimenten die volledig onder narcose verlopen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Biomarkers, ziekte van Alzheirmer,  muismodel, cerebrospinaal vocht (CSF), bloed

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Een verscheidenheid aan muizenmodellen voor de ziekte van Alzheimer is beschikbaar. De modellen ontwikkelen de 

ziekte van Alzheimer niet in al zijn complexiteit, maar wel verschillende deelaspecten. Door een goede keuze van deze 

modeldieren en een diepgaande analyse van CSF en bloedstalen zal het mogelijk worden nieuwe biomarkers te 

identificeren.

Staalafname gebeurt onder volledige verdoving door ervaren medewerkers. De dieren voelen geen pijn tijdens de 

procedure.

We beogen een betere vertaling van testresulten bij modeldieren naar patienten. Effectieve biomarkers zouden er 

voor kunnen zorgen dat in testen patienten met de ziekte van Alzheimer er sneller uit gepikt worden, en dus eerder 

behandeld kunnen worden.  Biomarkers maken de opvolging van een behandeling mogelijk. 

muizen

1088

We verwachten dat de dieren niet zullen lijden tijdens de proef. CSF en bloed wordt van de dieren afgenomen onder 

volledige verdoving. Nadien worden de dieren geëuthanaseerd. Het project wordt daarom als terminaal ingeschat

Muizen bieden ons een systeem waarin we de complexiteit van de humane situatie kunnen nabootsen, iets wat we 

niet kunnen in celculturen. We beogen biomarkers te vinden in bloed en CSF, de muis is het ideaal model hiervoor. 

Het aantal dieren nodig in ons onderzoek werd zo berekend dat de resultaten achteraf statistisch kunnen 

geëvalueerd worden. Hierdoor zal het minimum aan dieren gebruikt worden maar toch voldoende opdat de 

resultaten zullen leiden tot zinvolle conclusies. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderscheid tussen hersenschade bij de foetus veroorzaakt door lage bloeddruk tijdens narcose met die door 

veroorzaakt door de slaapmiddelen op zich

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Wanneer een zwangere vrouw een narcose moet ondergaan voor een ingreep, kan het gebeuren dat de bloeddruk te 

laag wordt als gevolg van de slaapproducten, wat nadelige effecten kan hebben zowel voor de moeder als voor de 

baby.  Daarom wordt er medicatie gegeven tijdens de narcose om de bloeddruk van de moeder te verhogen.  Deze 

medicatie is goed onderzocht bij niet-zwangere mensen, maar het is niet gekend welke effecten deze medicatie op de 

hersenontwikkeling van de baby heeft.  In dit experiment wordt bij zwangere konijnen onder narcose deze medicatie 

bij één groep wel toegediend en bij de andere groep niet.  Er zal worden gekeken of de hersenen van de baby's 

waarbij de medicatie toegediend werd een verschillend aantal zenuwen bevat.

ja, binnen de twee maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hypotensie, bloeddruk, anesthesie, foetus, zwanger

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.  Na de operatie krijgen de dieren pijnstilling in de vorm van lokale verdoving.  De gezondheid van de 

dieren wordt dagelijks geëvalueerd.  Bij complicaties en wanneer het lijden niet meer te verantwoorden is, worden de 

dieren geëuthanaseerd.

Wanneer zou blijken dat de medicatie om de bloeddruk te verhogen schadelijk zou zijn, mag hiervan niet meer dan 

echt nodig gegeven worden.  Als de medicatie een beschermend effect heeft op de hersenen van de baby, moet de 

bloeddruk van de moeder zeer strickt gecontroleerd worden.

Konijnen

24 moeders met hun nakomelingen (gemiddeld 10 per moeder)

De konijnen ondergaan een algemene anesthesie en een operatie (insnede in de buik).  Na de anesthesie kan 

misselijkheid en braken voorkomen, de wonde in de buik kan pijn veroorzaken.  Na de keizersnede zullen de konijnen 

geëuthanaseerd worden.  De pups zullen opgeofferd worden voor microscopisch onderzoek van de hersenen. De ernst 

van het project wordt als matig ingeschat.

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.

Met wiskundige berekeningen werd bepaald hoeveel dieren er nodig zijn om dit te kunnen bewijzen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis is het beste genetische model omdat we een gen kunnen inactiveren om vervolgens de rol van dit gen te 

onderzoeken. Daarnaast werken we aan de embryonale ontwikkeling,  de korte duur van de dracht is hierbij een 

voordeel. De muizen zijn ook zoogdieren, waardoor de embryonale ontwikkeling zeer dicht bij die van de mens staat.

Voor het onderzoek op de differentiatie van arteriële endotheelcellen, doen we alle werk in embryo’s die nog te jong 

zijn om als dieren te worden beschouwd.  Dus, geen procedure is gedaan op een levend dier. In de tweede deel zullen 

we anesthesie gebruiken als er een teken is dat de dieren in pijn zijn.

De AVM hebben gevolgen voor ongeveer een op de 200 tot 500 mensen. Lymfoedeem, een andere ziekte die ook kan

veroorzaakt zijn door foute BMP signalering, gebeurt in 1 in ongeveer 700 mensen, maar is veel meer gewoon in

vrouwen na borstkanker chirurgie.  Deze zijn twee orgaansystemen die we direct bestuderen in dit onderzoek.

Muizen

213

Hiervoor gebruiken we meestal muizenembryo's, equivalent aan 7 weken van de menselijke ontwikkeling, het 

stadium waarbij de aanvang van de bloedstroom plaatsvindt.  Een zwangere muis wordt gedood voor elk 

experiment, maar ze lijdt helemaal niet tijdens haar leven.  In het tweede deel zullen we kleine kralen (40 nanometers 

in diameter) injecteren en proberen te zien in de lymfevaten van het oor.  Er is geen of bijna geen pijn bij zo’n 

procedure. De ernst van het project wordt als licht ingeschat.

We bestuderen de interactie van verschillende soorten cellen en de normale ontwikkeling van het embryo. Deze zeer 

complexe interacties kunnen bestudeerd niet worden zonder diermodel. In het onderzoek over de lymfevaten, is er 

geen in vitro model om de flow en stroming te volgen in een naief netwerk van bloed-en lymfevaten.

Elke zwanger muis bevat ongeveer 8-12 embryo's. Dit reduceert het aantal muizen die we gebruiken. Wij doen het 

maximale aantal manipulaties in celcultuur dat mogelijk is om het aantal gebruikte muizen te verminderen.

Veel fysiologische cellulaire responsen worden bestuurd door signalering van bone morphogenetic protein(BMP) in 

vasculaire biologie en in ziekte. Verminderde BMP-signalering is in verband gebracht met vasculaire aandoeningen 

zoals pulmonale arteriële hypertensie, erfelijke hemorragische telangiectasie (HHT) en atherosclerose. In HHT, 

bijvoorbeeld, veroorzaakt  verlies in BMP signalering foute arteriale en veneuse differentiatie die leidt tot de 

ontwikkelen van arterio-veneuse malformaties (AVMs). We zullen de rol van BMP-signalering in vroege 

endotheelceldifferentiatie bestuderen, inclusief zowel arteriële endotheelcellen (deel 1) als lymfatische endotheelcellen 

(deel 2).

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Embryologie, Ontwikkeling van het vasculaire systeem, Microscopie, Bone Morphogenetic Protein (BMP)

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De BMP signaalweg in endotheelcel functie en dysfunctie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het labo heeft een grote library van patient-derived cellijnen uit hersentumoren die reeds een uitvoerige in vitro 

karakterisatie hebben ondergaan. Hieruit hebben we enkel de meest veelbelovende cellijnen geselecteerd (1 

borsttumorcellijn), welke enkel kunnen worden uitgetest in immunodeficiënte muismodellen. Deze zijn dan ook het 

meest geavanceerde model om dit te testen.

De muizen zullen worden gehuisvest in de centrale dierfaciliteit. Bovendien zullen de muizen dagelijks geobserveerd 

worden en zullen we pijnstillers gebruiken indien we merken dat de dieren afwijkend gedrag/fysieke afwijkingen 

beginnen te vertonen.

Het project wenst te evalueren of de gemodificeerde therapie in staat is om hersenmetastasen beter te behandelen.

muizen (Nude, NMRI nu/nu)

150

Injectie van tumorcellen in de hersenen of onderhuids zal worden uitgevoerd onder anesthesie - matig.

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 voornaamste zorg. De ernst van het project 

wordt als matig ingeschat.

Voor dit project hebben we reeds alle andere testen uitgevoerd (in vitro testen op cellijnen), maar om de efficientie 

om de bloed-hersenbarriere te passeren kunnen enkel dierenproeven worden uitgevoerd.

Er zal telkens 1 tumor per muis worden geinjecteerd voor analyse.

Het uittesten van de efficientie van een gewijzigd antilichaam waarvan we verwachten dat het efficiënter in de 

hersenen geraakt en zo in staat is om borst-naar-hersen metastasen te behandelen.

Ja, binnen de 2 maand na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) breast-to-brain metastase, xenograft, bloed-hersenbarriere, trastuzumab

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Behandelen van hersenmetastasen met een nieuwe therapie die efficiënter in de hersenen geraakt

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/09/2019 - 01/12/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het project is gelimiteerd door de beschikbaarheid van commerciele antilichamen. Deze antilichamen worden 

meestal geproduceerd voor toepassing op humane of muizenweefsels. Enkel een klein aantal wordt geproduceerd 

voor lagere diersoorten (zebravissen).

Aangezien de muizen geen behandelingen zullen ondergaan terwijl ze leven, zullen ze geen negatieve effecten op hun 

welzijn ondervinden.

Onderzoek en ontwikkeling zijn gebaseerd op experimenten en technieken. Naarmate de beschikbare middelen 

geoptimaliseerd worden, zullen de uitkomsten van het onderzoek ook beter worden. Dit betekent dat dit project niet 

rechtstreeks de behandeling van patiënten zal verbeteren, maar er zullen technieken worden ontwikkeld die 

onmisbaar zijn voor het onderzoek met als einddoel om de patiënt te helpen met structuren die zo goed mogelijk de 

normale weefselstructuren nabootsen. De samenvatting hierboven geeft als voorbeeld de reconstructie van weefsels, 

maar de ontwikkelde technieken kunnen in talrijke onderzoeksdomeinen worden toegepast.

Muis

100

De muizen zullen niet lijden onder de behandelingen aangezien de manipulaties terminaal zijn. De muizen worden 

ofwel geëuthanaseerd door middel van nekbreuk ofwel ondergaan na diepe anesthesie een doorstroming van de 

weefsels met een fixatie vloeistof. Vervolgens worden de muizen gedisseceerd en de weefsels gebruikt voor verder 

onderzoek.

Het doel van het project is de ontwikkeling van nieuwe kleuringsmethoden voor verschillende soorten weefsels. Om 

deze nieuwe methoden te valideren, moeten we met weefsels werken waarvan we precies weten hoe ze in elkaar 

zitten.

Het merendeel van de tijd zullen we overblijvende weefsels afkomstig van muizen uit andere projecten gebruiken die 

aan het einde van het experiment worden geëuthanaseerd.

Indien na een operationele ingreep of een ongeval een deel van een weefsel verloren gaat, dient het vervangen te 

worden. Onderzoekers trachten nieuwe methoden te ontwikkelen om het ontbrekende weefsel te reconstrueren door 

gezonde cellen van de patiënt te nemen en deze in het labo te laten groeien tot een nieuw, gezond weefsel. Dit 

gezond weefsel wordt dan nadien terug in de patiënt geïmplanteerd door middel van een operatie. Om erachter te 

komen of het groeien van het nieuwe weefsel in het labo succesvol is verlopen, dienen onderzoekers dit weefsel te 

vergelijken met een gezond weefsel. In het kader van dit project willen we nieuwe methoden ontwikkelen dat in 

staat zijn om deze weefsels te visualiseren. Dit laat ons toe om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de 

structuur van de weefsels alsook de drie-dimensionale verdeling van de componenten binnenin de weefsels.

Niet vereist, de experimenten zijn terminaal of veroorzaken geen pijn of lijden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Volledige weefsels, kleuringen, CT scan

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van nieuwe kleuringen (met antilichamen) voor volledige weefsels bij gebruik van beeldvorming zoals 

een CT scan 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2019 - 30/11/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Om meer inzicht te krijgen in borstkanker, is het aangewezen om zoogdieren te gebruiken als diermodel. Het 

muismodel is algemeen aanvaard in borstkanker onderzoek en er zijn talrijke gegevens over het verloop van de ziekte 

en de pijn in deze diersoort.

We optimaliseerden de anesthesie methode en gebruiken gas-anesthesie, wat minder stress veroorzaakt dan injecte 

en de muizen recupereren hiervan sneller. Muizen zullen opgevolgd worden via gedragsobservatie en niet-invasieve 

beeldvorming, zodat metastatische lesies zo vroeg mogelijk gedetecteerd worden en het dier onmiddellijk 

geëuthanaseerd wordt om onnodige pijn te vermijden. Gezien we een duidelijk zicht hebben over het tijdsverloop 

van metastasering, zullen we het experiment stoppen voor dat lesies ontstaan, wanneer compatiebel met de 

experimentele doelstelling.

We zullen de nutriënten en metabole mechanismen identificeren die borsttumorcellen gebruiken om te groeien in 

bot. Deze inzichten kunnen in de toekomst leiden tot ontwikkeling van nieuwe diagnosetechnieken om 

botmetastasen te detecteren op een vroeg stadium. Deze inzichten zullen ons hopelijk in staat stellen om te infereren 

met de geïdentificeerde metabole pathways en zo tumorgroei te verminderen, te stoppen of zelfs te voorkomen.  

muis

760

Om de moleculaire mechanismen en metabole aanpassingen te onderzoeken in borsttumorcellen tijdens 

botmetastasen gebruiken we een gevalideerd en aanvaard muismodel. Botmetastasen in een laat stadium kunnen 

botdestructie veroorzaken, wat leidt tot pijn en immobiliteit. We zijn echter geïnteresseerd in de eerste stadia van 

botmetastase, en we zullen daarom in het eerste deel van het project de muizen euthanaseren voor dat botdestructie 

optreedt. In het tweede deel van het project zullen we nagaan of interferentie met bepaalde metabole pathways de 

vorming van botmetastasen vertraagt of zelfs verhindert. Daarom zullen we de muizen opgevolgd worden tot 

botdestructie start. Bij de eerste tekenen van botmetastase, zullen de muizen geëuthanaseerd worden om onnodige 

pijn te vermijden. We zullen nadien de lange beenderen collecteren om het stadium van botmetastase verder te 

bepalen en het metabolisme van de tumorcellen. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

Het metastasering proces van borsttumoren is een complex fenomeen dat verschillende weefsels en organen behelst, 

en dus niet correct kan gerecapituleerd worden in in vitro modellen. Anderzijds zullen we in parallel, dier-vrije 

experimenten uitvoeren die bestaan uit het kweken van tumorcellen en skeletale cellen tesamen. Deze benadering zal 

ons toelaten om verschillende metabole pathways uit te testen en als zodanig te vermijden om onnodig dieren te 

gebruiken.

Voor de start van deze studie deden we een grondige literatuurstudie om zeker te zijn dat een gelijkaardige studie 

nog niet was uitgevoerd. We deden ook een power calculation om zeker te zijn dat betekenisvolle resultaten werden 

bekomen met het aantal dieren, zodat herhaling niet nodig is. We gebruiken ook niet-invasieve beeldvorming op 

verschillende tijdspunten in hetzelfde dier. Na euthanasie worden verschillende stalen (bot, bloed) gecollecteerd van 

dezelfde muis om zoveel mogelijk gegevens per muis te bekomen en herhaling te voorkomen.

Borsttumoren treffen vele vrouwen en hun families. Dit type kanker metastaseert frequent naar de botten, de longen 

en andere organen. Op dit moment is er geen efficiënte behandeling die de vorming van botmetastasen voorkomt of 

geneest. Dit impliceert dat de prognose van patiënten met botmetastasen serieus vermindert. Bovendien worden 

botmetastasen dikwijls enkel in een laat stadium gedetecteerd wanneer er reeds botaantasting is. Het is daarom 

belangrijk om de eigenschappen van de tumorcellen te kennen die hen toelaten om in het bot te overleven en te 

groeien. Tumorcellen kunnen zich aanpassen in het gebruik van nutriënten, en dus in hun celmetabolisme. Deze 

aanpassingen zijn echter nooit bestudeerd tijdens de vorming van botmetastasen. In ons project wensen we deze 

specifieke metabole aanpassingen in borsttumor cellen te identificeren.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) borsttumor, botmetastase, metabolisme

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Inzicht in metabolisme van borsttumorcellen tijdens botmetastasen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaren
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het CCL4 muismodel dat cirrose induceert bij muizen is reeds op punt gesteld door ons laboratorium. De genetisch 

gemodificeerde dieren CX3CR1.CreERT2 Rosa26-LSL-YFP en CX3CR1.CreER to Rosa26-iDTR worden gefokt. Hier wordt 

het genetisch profiel geactiveerd door injectie van tamoxifen op een leeftijd van ongeveer 4 weken. Een ander 

(muis)model ontwikkelen zou meer dieren vereisen, wat voor ons project onnodig is.

De muizen worden dagelijks opgevuld en de experimenten worden beëindigd indien de humane eindpunten bereikt 

worden (stoppen met eten/drinken, gewichtsverlies van meer dan 15%), en extra humane eindpunten afhankelijk van 

het dierenexperiment. 

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 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.

Muis

636

Frequente toediening van substantie onder verdoving (inhalatie isofluraan). De dieren kunnen last hebben van kleine 

wondjes door de CCL4 injectie. Te verwachten ongerief op basis van eigen bevindingen bij het voorgaande 

experiment met CCL4 injecties: de eerste 14 weken ondervinden de muizen (zeer) lichte last van fibrose ontwikkeling. 

De laatste 5 weken is het ongerief in merendeel matig, gaande van ernstig (1 muis vroegtijdig moeten opofferen 

door duidelijke tekenen van discomfort, 2 muizen overleden door gevolgen van injecties).

Na voltooing van elk dierexperiment zullen de dieren geëuthanseerd worden afhankelijk van de methoden die 

gebruikt worden in het dierexperiment (CO2 overdosis of overdosis anestetica) 

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.

Minimale hoeveelheid muizen zullen gebruikt worden voor de verschillende sub-dierexperimenten. 

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 van het falen van de darmfuncties in patiënten met 

levercirrose zijn tot vandaag niet gekend. In dit project zal door middel van chronische administratie van 

koolstoftetrachloride aan muizen over tijd het eindstadium van lever cirrose worden bereikt. Dit model laat ons toe 

te kijken naar de veranderingen in de darm, de vasculatuur en de immuuncelpopulatie bij vergevorderde fibrose (pre-

cirrotisch) en bij cirrose. Op deze manier onderzoeken we de volgorde van events, hoe deze elkaar beïnvloeden en 

hoe dit alles de natuurlijke verloop van cirrose en cirrose-gerelateerde complicaties stuurt.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Levercirrose, intestinale macrofagen, bacteriele translocatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de achterliggende mechanismen in levercirrose die bijdragen tot een faling van de darmbarrière, 

met de focus op immuuncelpopulaties en bacteriele translocatie. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 10/10/2019 tot 01/10/2022
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Immunocompetente muizen zijn voor deze studie het voorkeursorganisme. Verscheidende andere studies rond 

immunotherapie en het immuunsysteem zijn door andere groepen in deze diersoort uitgevoerd. Eveneens beschikt 

onze groep over uitgebreide voorafgaande expertise (subcutaan melanoom, coloncarcinoom) in het werken met deze 

soort. Het labo waarmee we samen deze studie zullen uitvoeren heeft eveneens expertise opgebouwd in deze 

diersoort tijdens hun voorgaande experimenten.

Intraperitoneale injectie van fysiologische zoutoplossing perioperatief om uitdroging te vermijden, antibiotica 

profylaxe gedurende 48u postoperatief om infectie te voorkomen,  postoperatieve pijnstilling gedurende 72 uur,  

tijdens de postoperatieve fase zullen de dieren dicht bij elkaar worden geplaatst en bedekt met nestmateriaal om 

onderkoeling te vermijden, de humane eindpunten (graad III symptomen, >20% gewichtsverlies en overleving >100 

dagen) zullen strikt gehanteerd worden.

Dit fundamenteel project verschaft inzicht in welke effecten autofagie blokkers hebben op de tumorale bloedvaten en 

wat dit betekent voor de immuuncellen. Immers, de immuuncellen moeten de bloedvatwand doorkruisen om vanuit 

het bloed de tumor te kunnen bereiken. Deze inzichten zijn essentieel in een op termijn efficiëntere combinatie van 

radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie in combinatie met autofagie blokkade. Een efficiëntere combinatie 

leidt mogelijks niet enkel tot een overlevingsvoordeel maar ook tot een economisch maatschappelijk voordelen door 

efficiënter gebruik van (dure) immunotherapie.

Er wordt uitsluitend met twee muismodellen gewerkt

256 (128 per muismodel)

De graad van ernst wordt als "ernstig" beschreven in dit project. De chirurgische implantatie van de tumorcellen kan 

postoperatieve infectie en pijn tot gevolg hebben waardoor adequate pijnstilling voorzien zal worden. Tijdens 

tumorgroei kunnen er neurologische symptomen ontstaan (dagelijks beoordeeld volgens gestandardiseerde gradering) 

en gewichtsreductie. Het optreden van graad 3 symptomen, 20% reductie in lichaamsgewicht en overleving >100 

dagen vormen de eindpunten in dit project. Zodoende zal uiterlijk op 100 dagen na tumorcelimplantatie euthanasie 

worden uitgevoerd.

De wisselwerking tussen de tumor en het immuunsysteem is extreem belangrijk in dit project en vormt de basis 

waarop dit project gefundeerd is. Tengevolge van deze complexiteit is het niet mogelijk om deze effecten in niet-

zoogdieren of in vitro zinvol te bestuderen. 

We zullen meerdere assays uitvoeren per dier, namelijk beeldvorming immunohistochemie en immunophenotypering. 

Tot op heden zijn er geen andere onderzoeksgroepen momenteel een gelijkaardig project aan het uitvoeren in deze 

specifieke omstandigheden.

Hooggradig glioom is een kankertype met een zeer slechte prognose. De huidig beschikbare therapeutische opties: 

chirurgie, radiotherapie en chemotherapie falen in dit kankertype virtueel altijd op gemiddeld relatief korte termijn. 

Eveneens zijn deze kankercellen specialist in het onderdrukken van het immuunsysteem waardoor immunotherapie 

op dit ogenblik moeilijk toepasbaar is. In dit project willen we nagaan of en hoe autofagie in de bloedvatcellen er 

voor kan zorgen dat immuuncellen in een meer actieve toestand de tumor binnentreden en deze bestrijden. We 

steunen hiervoor op onze eerdere (deels preliminaire) bevindingen in twee andere kankermodellen. Indien dit 

inderdaad bevestigd wordt zal dit fundamenteel onderzoek mogelijk leiden tot een betere combinatie van 

autofagieblokkade, radiotherapie en immunotherapie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Autofagie, bloedvaten, glioom, glioma, immuniteit, micro-omgeving, tumorgroei

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De rol van autofagie in de bloedvaten van gevorderde hersenkanker op het afweersysteem.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar



208

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Preklinische evaluatie van nieuwe therapeutische strategieën tegen kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2019 - 30/11/2024

Patient-Derived Tumor Xenografts, of PDTX modellen, worden ontwikkeld door de transplantatie van humaan

tumorweefsel in immuundeficiënte muizen. Ondanks de 'muizen' achtergrond behoudt de tumor de morfologische,

genetische, farmacologische en moleculaire kenmerken van de originele tumor, zelfs na verschillende passages in de

muis. Door de expansie van het tumoraal weefsel, kan dit materiaal ter beschikking gesteld worden voor in vivo en

in vitro toepassingen in verschillende domeinen van het kankeronderzoek en in verschillende tumortypes oa.

preklinische drug screening en biomarker analyse, co-clinical trials voor meer inzicht in resistentie & sensitiviteit,

individueel en persoonlijke behandelingstherapieën en de ontwikkeling van gehumaniseerde muismodellen in

baarmoeder-, eierstok-, borst-, pancreas-, huid-, hoofd en hals- en darmkanker maar ook in vele andere kankers.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Patiënt-afgeleide tumor xenografts PDTX, kanker, kanker geneesmiddelen, preklinisch onderzoek

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Door het implementeren van een betrouwbaar en voorspelbaar preklinisch in vivo model, kan het huidige zeer lage

slaagpercentage in kanker R&D vermeden worden. De belangrijkste oorzaak van falen van een anti-

kankergeneesmiddel in de klinische fase is een gebrek aan efficiëntie en veiligheid voornamelijk te wijten aan een

gebrek aan betrouwbare en voorspelbare preklinische in vivo modellen. Door het tijdig stopzetten van de

ontwikkeling van een compound in de preklinische fase, worden de hoge kosten geassocieerd met de klinische fase

vermeden. Dit heeft niet alleen een economisch aspect maar ook een ethisch aspect: minder patiënten zullen

behandeld worden met weinig tot geen efficiënte medicatie, grote patientengroepen zullen opgesplitst worden adhv

biomarkers en de therapeutische resultaten zullen positief beïnvloed worden.

Verschillende immuundeficiënte muizen: Nude, NOG 

3500 Nude and 1500 NOGs

Omdat de respons van de tumor op nieuwe en/of reeds bestaande compounds niet altijd gekend is, kan men

verwachten dat de muizen vroegtijdig opgeofferd worden door het overschrijden van de maximaal toelaatbare

tumorvolume (2000 mm3). Algemeen: de eindpunten van de experimenten worden bereikt indien het maximaal

toelaatbare tumorvolume overschreden wordt, indien de muizen een gewichtsverlies vertonen van meer dan 10%

gedurende het experiment en indien de muizen functionele hinder ondervinden van de subcutaan ingeplante tumor.

Euthanasie gebeurt na anesthesie, bloedname en nekbreuk.

Ondanks het veelvuldig gebruik van in vitro technieken (primaire celculturen, commerciële cellijnen, PDC: cellijnen

afgeleid van PDXs), lijken deze niet altijd de authentieke tumor groei, metastase patroon en andere karakteristieken

te reproduceren van de originele tumor. Bovendien zijn cellijnen niet representatief voor de heterogeniteit van de

patiëntenpopulatie. PDX daarentegen vertegenwoordigen ongeveer alle subgroepen van een tumortype en behouden

de typische kenmerken van de originele tumor. Bovendien fungeren ze als bron voor de ontwikkeling van PDCs en

organoids die op hun beurt gebruikt kunnen worden in in vitro  toepassingen.

Door enerzijds de sterk variërende succes ratio van tumor transplantatie en anderzijds de grote inter- en intratumor

heterogeniteit, worden respectievelijk gedurende de eerste 3 generaties van de PDX ontwikkeling 4 muizen per groep

geincludeerd en nadien 6-9 muizen per behandelingsgroep. Dit garandeert het meeste kans op succes met een

minimum aantal dieren en een min of meer gestandardiseerde benadering voor alle tumortypes. Deze aanpak is ook

gebaseerd op praktische ervaring met het vorig project onder ECD P38-2015.

In translationeel kanker onderzoek met als doel een betrouwbare en voorspelbare respons te bekomen voor een

nieuwe of reeds bestaande compound in een brede variatie van tumortypes, blijkt het PDX muismodel het meest

aangewezen en representatief voor de patiënt met kanker. Om het algemeen welzijn van de dieren zo goed mogelijk

te garanderen implementeren we volgende maatregelen: maximum aantal dieren per IVC blue line cage = 4;

kooiverrijking onder de vorm van papierkrullen; aangepaste anesthesie en analgesie voor, tijdens en na chirurgische

en/of pijnlijke ingrepen; nauwgezet opvolgen van tumorgroei en stopzetten experiment bij bereiken van maximum

toelaatbare volume; aangepaste voeding bij afname gewicht, ...
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We nemen muizen omdat we gebruik kunnen maken van naakte muizen die geen immuunsysteem hebben zodat de 

geïmplanteerde constructs niet afgestoten kunnen worden. Normaal gezien hebben de dieren geen enkele last van 

deze ingreep. Indien de dieren er toch onder zouden lijden (wat niet verwacht wordt), dan zullen de dieren op een 

humane wijze worden geëuthanaseerd.

Indien de dieren er toch onder zouden lijden (wat niet verwacht wordt), dan zullen de dieren op een humane wijze 

worden geëuthanaseerd.

Desondanks de medische vooruitzichten, verliezen volwassen mensen tanden. Deze kunnen wel vervangen worden 

door titaniumimplantaten maar dat is erg duur. De grootste oorzaak van tandverlies is beschadiging van het zachte 

weefsel in de tand, de tandpulpa genaamd. Er zijn momenteel nog geen behandelingen die in staat zijn beschadigde 

tandpulpa te regeneren, en wij zoeken naar een oplossing.

athymische naakte muizen

24

De dieren krijgen een 3D geprint construct geïmplanteerd, net onder de huid ter hoogte van de rug. Deze ingreep 

heeft weinig negatieve effecten voor de dieren aangezien ze de eigen weefsels niet aantast en ook geen effect heeft 

op de stoelgang, voedselopname of beweging. 21 dagen na de ingreep worden de dieren opgeofferd zodat de 

geïmplanteerde construct kan verder onderzocht worden met een microscoop. De ernst van het project wordt als 

licht ingeschat.

COAM, de suikerverbinding, is een stof die bepaalde moleculen (de zogenaamde cytokines) aan zich bindt en 

daardoor andere cellen, zoals witte bloedcellen uit de circulatie of stamcellen uit het beenmerg gerekruteerd worden. 

We hebben hiervoor dus een actief lichaam met een circulatie nodig en dierloze methoden zijn dus geen oplossing.

We hebben een uitvoerige literatuurstudie ondernomen en daarnaast heeft de onderzoekster al enige ervaring in 

tandregeneratie-onderzoek. Er wordt ook een statistische berekening gemaakt van het aantal proefdieren. 

Doelstelling is om te onderzoeken of Chlorite-oxidized oxyamylose COAM, een meervoudige suikerverbinding, in staat 

is om regeneratie van zacht tandweefsel te veroorzaken.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Tandheling, stamcellen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Chemokine mediated stamcellen recruitment voor tandheling

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 12/08/2019 -17/08/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Voorgaande studies in varkens toonden aan dat immunisatie met het dragervirus resulteert in een 

seroconversiegraad van 65%. Door toevoeging van eiwitten werd echter een verminderde replicatie van het 

dragervirus vastgesteld waardoor seroconversie in dit stadium van het project eveneens lager wordt geacht. De 

literatuur en interne data geven aan dat hamsters echter een 100% seroconversiegraad vertonen met het dragervirus, 

waardoor het hamstermodel beter geschikt wordt geacht om kandidaat vaccins te selecteren voor verder onderzoek 

(i.e. formulering etc).

Gebaseerd op eerder uitgevoerde studies in zowel muizen, hamsters en varkens, worden geen negative effecten van 

het product verwacht. Door het inzetten van ervaren dierenverzorgers wordt eveneens het ongemak veroorzaakt 

door bloednames tot een minimum herleid. Mogelijke negatieve effecten zullen nauwgezet worden opgevolgd. 

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 verschillende pathogenen in nutsdieren.

Hamster

100

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 hier slechts lokaal een ongemak 

van ondervindt. Gezien de vaccins reeds in een voorgaand project uitgebreid en zonder negatieve effecten werd 

getest op muizen, varkens, alsook op hamsters, wordt verwacht dat ook tijdens deze studie geen negatieve effecten 

zullen optreden. Regelmatige bloedname zal worden uitgevoerd door ervaren dierenverzorgers en zal gebeuren via 

aderlijke punctie. Het dier zal hiervan milde hinder ondervinden. Mogelijke negatieve effecten zullen nauwgezet 

worden opgevolgd. Alle dieren zullen na afloop van de proef humaan geëuthanaseerd worden. De ersnst van het 

project wordt aals matig ingeschat.

Momenteel zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om de seroconversie van een hamster in silico, in vitro of ex 

vivo te evalueren.

In voorgaande proeven in hamsters werd een 100% seroconversiegraad geobserveerd na i.p. toediening met het 

drager virus (n=15). In vitro data leert ons dat de toevoeging van bijkomende eiwitten resulteert in een verminderde 

replicatie van het drager virus (2log10 vermindering). Aangenomen wordt dat hamsters als gevolg hiervan slechts een 

65% seroconvertiegraad vertonen. Om een minimum aantal dieren te gebruiken, maar toch een >99% kans te hebben 

om seroconversie waar te nemen in de group, is een minimale groepsgrootte van 5 dieren vereist.

Recent werd 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. Met deze technologie kan een drager virus gebruikt worden om eiwitten van andere pathogenen 

aan te maken waartegen het doeldier vervolgens eveneens een immunologische reactie uitlokt. De werkzaamheid van 

deze technologie werd onlangs voor het dragervirus aangetoond in muizen, hamsters alsook in varkens. In deze studie 

zal de technologie verder worden geoptimaliseerd voor het dragervirus waarin eiwitten van relevante pathogenen 

van nutsdieren worden gecodeerd en de immunologische reactie wordt nagegaan na vaccinatie.

Ja binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vaccin platform, veterinair vaccin, hamster

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Seroconversiestudies ter evaluatie van een plasmide gebaseerde, geattenueerde virus vaccin technologie (PLLAV) in 

hamsters

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/10/2019-31/09/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Selectieve immunomodulatie via gerichte reprogrammatie van endotheliale cellen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 oktober 2019 - 22 oktober 2024

Endotheelcellen worden meer en meer beschouwd als een kritische niet hematopoiëtische component van het 

immuunsysteem. Wij stellen voor om het immunologisch geheugen van endotheelcellen in de longen te bestuderen 

gebruikmakend van RNA gelabelde lipide nanopartikels.

Ja, 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) endotheelcel, immunologisch

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De fysiologie van de muis is voldoende verwant aan deze van de mens. Bovendien is het immuunsysteem en het 

inflammatoir systeem van de muis reeds uitgebreid bestudeerd, zodat de muis een belangrijke hulpmiddel kan zijn bij 

immunologische studies.

Na injectie van de niet toxische nanopartikels worden de muizen voortdurend opgevolgd. In geval van tekenen van pijn 

zullen de dieren worden geëuthanaseerd omdat toediening van pijnstillers interfereert met de nanopartikels.

Het onderzoek kan resulteren in nieuwe therapieën voor inflammatoire longziektes en mogelijks ook voor andere 

immuungerelateerde ziektes.

muis

n=414

De verwachte negatieve effecten zijn minimaal (licht). De nanopartikels worden intraveneus geïnjecteerd. Aan het einde 

van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd via nekbreuk onder volledige verdoving.

Het gebruik van dieren is noodzakelijk omdat het immunologisch geheugen van de endotheelcellen in de longen t.g.v. de 

multifactoriële natuur van getrainde immuniteit enkel kan bestudeerd worden in vivo. 

Er werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd om duplicatie van experimenten te voorkomen. Er werd een 

powerberekening uitgevoerd om het minimale aantal dieren te berekenen vereist om bekomen resultaten al of niet als 

statistisch significant verschillend te kunnen bestempelen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Bloedvaten van tumoren: een nieuw aangrijpingspunt om immuuntherapie te verbeteren?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1-10-2019 tot 30-9-2024

Het project heeft als overkoepelend doel om de rol van een immuun remmende eiwit aanwezig op het oppervlak van 

endotheelcellen (de cellen die binnenwand van een vaatwand bekleden) in tumoren te onderzoeken in de 

immuunresponse gericht tegen tumoren. Momenteel is  de functionele rol is van dit eiwit met betrekking tot 

endotheelcellen onbekend. We willen dit onderzoeken door tumorgroei en het immuunsysteem te karakteriseren in 

normale muizen en conditionele endotheelkcel speciieke KO muizen. Daarnaast willen we de efficientie van het 

blokkeren van dit eiwit gebruikmakend van  antilichamen testen als mogelijke therapie.

Ja, binnen de 2 maanden na afsluiten project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker, bloedvaten, immuuncellen, immuuntherapie, antilichamen, PD-L1

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het is aangewezen om de experimenten uit te voeren in muizen omdat veel reagentia die we nodig hebben om het 

immuunsysteem zorgvuldig in kaart te brengen alleen voor de muis beschikbaar zijn. De tumormodellen die we 

gebruiken zijn daarnaast histologisch goed te vergelijken met de tumoren in de mens en het is niet bekend of dit in 

andere diersoorten op een vergelijkbare manier zo is.

De dieren zullen tijdens de proeven dagelijks opgevolgd worden door de betrokken onderzoekers. Wanneer een dier 

symptomen van pijn vertoont, zullen we het behandelen met gepaste pijnstillers om zo het ongemak te verminderen. 

De dieren in het EAE model worden opgevolgd aan de hand van een scorelijst. Euthanasie wordt uitgevoerd bij 

benaderen van vooropgestelde humane eindpunten. 

Wanneer ons onderzoek aantoont dat dit immuum remmend eiwit op ECs ook belangrijk is voor de immuunresponse 

tegen tumoren kan dit onderzoek dus bijdragen aan methoden voor diagnostiek en de keuze voor immuuntherapie.  

Dit project kan dus bijdragen aan betere behandeling van kanker zodat er minder mensen aan zullen sterven.

muizen (mus musculus)

338 + 49 muizen

Minimaal fysiek ongemak t.g.v. intraperitoneale en intraveneuze injecties. De toediening van tamixofen via de maag 

(orale gavage) wordt als matig ingeschat. Euthanasie zal uitgevoerd worden onder algehele verdoving. Voor de 49 

muizen die het autoimmune encephalitis  experiment (EAE) gebruikt worden, is de verwachte graad ernstig.

Dit project bevat ook veel experimenten, die in vitro uitgevoerd worden om vragen te beantwoorden die niet in de 

context van het gehele immuunsysteem ( in muizen) uitgevoerd dienen te worden. Dieren zijn nodig om de complexe 

interacties tussen tumorcellen, ECs en alle verschillende cellen van het immuunsysteem te onderzoeken in verschillende 

weefsels tijdens tumorgroei. Specifieke vragen naar aanleiding van muizenexperimenten worden beantwoord middels 

menselijke cellen in kweekschalen.

De aantallen in de voorgestelde proeven zijn gebaseerd op statistische berekeningen die waarborgen dat alleen het 

strikt noodzakelijke aantal dieren gebruikt wordt om onze vragen op een wetenschappelijk betrouwbare manier te 

beantwoorden. Daarnaast zullen wij de immuuncellen uit de dierproeven invriezen om ze later ook nog te kunnen 

gebruiken voor specifieke analyses met fluorescente antilichamen. Daarnaast kan een deel van de proeven uitgevoerd 

worden met minder muizen omdat we gebruik maken van een non-invasieve methode (bioluminiscentie) om 

tumorgroei te kwantificeren.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het gebruikte diermodel is zeer robust waardoor de tijd dat dieren in experiment moeten zitten beperkt is.

De dieren zullen in kleine groepjes samen gehouden worden om de sociale interactie te bewaren. De stereotactische 

injecties gebeuren onder algemene verdoving, aangevuld met lokale verdoving en gevolgd door post-operatieve 

pijnstilling

Indien functioneel kan de stap overwogen worden om naar een hoger diermodel te gaan en later eventueel naar de 

mens. Dit zou op termijn kunnen leiden tot nieuwe medicatie voor de ziekte van Parksinon.

rat

65

Het betreft experimenten waarbij oa stereotactische injecties in de hersenen gebeuren die een matig lijden tot gevolg 

hebben. De gebruikte technieken worden eveneens bij de mens toegepast. Medicatie zal het lijden ook tot een 

minimum beperken. Na de proeven worden de dieren geëuthanaseerd en de hersenen geanalyseerd om na te gaan of 

de potentiele medicatie functioneel is geweest.

Experimenten in cel cultuur zijn reeds met succes uitgevoerd en nu moet de stap gezet worden naar een meer 

complex model. Functionele hersenen zijn op dit ogenblik in vitro moeilijk na te bootsen waardoor het gebruik van 

proefdieren noodzakelijk blijft. 

Een voorstudie in cel cultuur heeft reeds voor een selectie van compounds gezorgd waardoor er minder in 

proefdieren getest moet worden.

Er zal een potentieel medicijn tegen de ziekte van Parkison uitgetest worden in een relevant diermodel voor deze 

ziekte. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet van in vitro (celcultuur) naar in vivo onderzoek. Dit is een 

noodzakelijke stap alvorens naar de mens/patient te kunnen gaan.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) medicatie, ziekte van Parkinson

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Uittesten van potentiele medicatie voor de ziekte van Parkinson

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar (01/10/2019 - 01/10-2020)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Meer dan 25% van de miskramen gebeurt gedurende de eerste 3 weken na bevruchting. Bovendien leidt verstoorde

ExEn ontwikkeling tot embryonale misvormingen en, meer specifiek, embryonale sterfte. Een betere kennis van het

genetische regulatoire netwerk dat noodzakelijk is voor embryonale ontwikkeling en implantatie is noodzakelijk. Ons

project zal het belang van Wnt signalering tijdens in vivo ontwikkeling benadrukken en onze in vitro data

ondersteunen.

Voor dit project zullen we 150 CD-1 supergeovuleerde vrouwelijke muizen gebruiken. 

Voor dit project zullen we 150 CD-1 supergeovuleerde vrouwelijke muizen gebruiken. 

Supergeovuleerde (SO) en zwangere muizen zullen besteld worden van de centrale dierfaciliteit en zullen gedood 

worden door middel van nekbreuk. Nadien zullen de embryo’s uit de uterus of het oviduct worden gespoeld. Het 

volgende deel van het project zal voornamelijk rond het bestuderen van embryo’s gaan.

In vitro resultaten van muis embryonale stamcellen zijn al beschikbar en tonen veelbelovende data. Proefdieren

worden gebruikt omdat het niet mogelijk is om de ontwikkeling van zoogdieren in vitro na te bootsen.

Volgens Jasmin et al. 2017 (Effect of Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblasts on the Development of

Preimplantation Mouse Embryos) zijn er 50 muizen per groep nodig om statistisch significante resultaten te bekomen

(5 embryo’s per groep met 12 experimentele herhalingen). Aangezien er per SO muis 10 levensvatbare embryo’s

kunnen verkregen worden zullen er in totaal 120 SO vrouwelijke muizen nodig zijn voor de statistische power van

deze studie (60 SO muizen voor E2.5 blastocysten en 60 SO muizen voor E3.5 blastocysten).

Mus musculus of laboratoriummuis is de gouden standaard voor zoogdiermodellen om te vergelijken met humane

modellen in vele biologische velden. Door ethische bezwaren is het niet mogelijk om met menselijke embryo’s te

werken. Daarom worden muizen als het meest geschikt geacht om in dit project te bestuderen. Lijden van muizen zal

worden vermeden door het ethische protocol op te volgen.

Gedurende het pre-implantatie stadium van embryonale ontwikkeling splitst de inner cell mass (ICM) zich in twee

cellijnen: Epiblast (EPI) en het primitief endoderm (PrE), welke bijdraagt aan extra-embryonale weefsels (ExEn). Tot nu

toe zijn er weinig signalling pathways gekend die bijdragen in cel segregatie en ExEn weefsel vorming. Onze data

toont aan dat inhibitie van de Wnt signalering in pluripotente embryonale stam cellen leidt tot ExEn cel formatie. We

zullen het effect van ex vivo Wnt signalering modulatie (activatie of inhibitie) bestuderen in E3.5 en E4.5 muis

blastocysten gedurende ExEn vorming. Morfologische en immunofluorescentie analyse zullen worden uitgevoerd om

EPI/PrE segregatie te bestuderen en de rol van Wnt signalering in ExEn weefsel vorming te ontmaskeren.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
muis, blastocyst, morula, Wnt pathway, primitieve endoderm

ja

neen

ja

ja

ja

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project Regulatie van extraembryonale weefselvorming door de Wnt pathway in muis embryonale ontwikkeling 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar (from 01/09/2019 to 01/09/2023)
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We hebben voor muizen gekozen, aangezien ze veel worden gebruikt voor onderzoeken naar leverregeneratie en 

leverfibrose. SCID-muizen zullen worden gebruikt om xenograft celtransplantatie mogelijk te maken en dus afstoting 

van de getransplanteerde organoïds tegen te gaan. We zullen procedures optimaliseren voor de transplantatie van 

de 3D organoïds onder de niercapsule en daaropvolgend de recuperatie van de getransplanteerde organoïds uit de 

niercapsule. 

Bij aankomst in de dierenfaciliteit zullen de muizen zich gedurende 1 week kunnen aanpassen aan de nieuwe 

omgeving. Hierna zullen muizen een operatie ondergaan voor transplantatie binnen een leeftijd van 4 - 8 weken. Na 

de transplantatie met de 3D organoïds wordt dierenwelzijn dagelijks gecontroleerd op gewichtsverlies, abnormaal 

gedrag en tekenen van pijn. Dieren met een score ≥ 15 hebben een humaan eindpunt bereikt en het experiment moet 

onmiddellijk worden beëindigd door euthanasie volgens de richtlijnen.

Wij hebben een 3D organoïd model van de lever gecreëerd, gebruik makend van de 4 celtypes in de lever: namelijk 

hepatocyten, endotheelcellen, hepatische stelaatcellen en macrofagen. Co-cultuur van deze 4 celtypes, gederiveerd 

van stamcellen, in een 3D organoïd verbetert de maturiteit en functionaliteit van de verschillende cellen significant 

ten opzichte van 2D cultuursystemen. Desondanks is het gerapporteerd in single cell RNAseq studies dat ook deze 3D 

organoïds in vitro nog steeds immatuur blijven zolang  ze niet getransplanteerd worden in vivo. Transplantatie van 

de 3D organoïds onder de nier capsule van CCl4 muizen zal ons dus meer mature cellen verschaffen, die accurater 

leverfibrose kunnen nabootsen. Verder zal transcriptionele analyse van de getransplanteerde cellen ons ook meer 

informatie verschaffen over de transcriptiefactoren die belangrijk zijn voor de generatie van nog betere levercellen, 

alsook de pathways betrokken in leverfibrose.

muizen

231 muizen

De organoids worden onder algemene verdoving en met postoperatieve pijnstilling ingeplant onder het nierkapsel. 

Invloed van leverregenatie wordt onderzocht door chirurgisch een dee lvan de lever te verwijderen.  Leverfibrose 

wordt geïnduceerd door herhaalde injecties van CCL4.  De ernst van het project wordt als matig ingeschat. Alle 

dieren gebruikt in de studie zullen geëuthanaseerd worden.

Wij hebben een 3D organoïd model van de lever gecreëerd met een significant verbeterde maturiteit en 

functionaliteit van de verschillende cellen ten opzichte van 2D cultuursystemen. Desondanks is het gerapporteerd 

dat ook deze 3D organoïds in vitro nog steeds immatuur blijven zolang ze niet getransplanteerd worden in vivo. 

Transplantatie van de 3D organoïds in vivo onder de nier capsule van CCl4 muizen zal ons dus meer mature cellen 

verschaffen en een accurater lever fibrose model dan de in vitro 3D organoïds. 

We hebben via statistische analyse vastgesteld dat wij 231 muizen nodig zulllen hebben om genoeg statistische 

power te hebben voor deze experimenten.

We willen twee hypothesen testen: dat (1) een 3D organoïd co-cultuur met 4 verschillende leverceltypes, verder zal 

differentiëren in vivo en de lever beter zal nabootsen en (2) wanneer muizen, getransplanteerd met deze organoïds, 

worden blootgesteld aan CCl4 geïnduceerde leverschade, de organoïds zich op een vergelijkbare manier zullen 

gedragen als de lever van muis of mens. Deze hypothese is gebaseerd op de paper van Watson et al waarin zij 

geslaagd zijn om hun stamcel gederiveerde darmmodel verder te verbeteren door organoïds te transplanteren onder 

de nier capsule van muizen. De CCl4 muizen zijn een model voor leverfibrose en zal het een uitstekende functionele 

read-out vormen voor de stamcel gederiveerde stelaatcellen in de organoïds. Daarenboven zal transcriptionele 

analyse van de getransplanteerde cellen ons ook meer informatie verschaffen over de transcriptiefactoren die 

belangrijk zijn voor de generatie van nog betere levercellen, alsook de pathways betrokken in leverfibrose.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) stamcellen, lever, hepatocyten, co-cultuur, nier capsule

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een in vivo humaan levermodel afgeleid van pluripotente stamcellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/08/2019 to 01/07/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er werd geopteerd voor de muis omdat er een transgene muizenlijn beschikbaar is die toelaat om het PFKFB3 gen 

conditioneel en weefselspecifiek uit te schakelen.  Her bestuderen van fibrosis is in vivo niet mogelijk.

Zelden wordt er een tijdelijke lusteloosheid waargenomen na toediening van CCl4. In dit geval worden de muizen op 

een warmtemat geplaatst en krijgen zij geweekt voedsel ter beschikking.  Indien nodig worden ook pijnstillers 

toegediend of subcutaan zoutoplossing geïnjecteerd.

 Het is gekend dat lever fibrosis en/of cirrhosis een belangrijke risicofactor zijn voor het ontstaan van hepatocellulair 

carcinoma (kwaadaardige leverkanker). Het ontrafelen van de mogelijke rol van PFKFB3 bij deze fibrosis zal helpen om 

dit proces beter te begrijpen, wat mogelijks ook  kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapiën.

muis

22

Maximale graad van ernst is matig ten gevolge van toediening van CCL4 en een daarmee gepaard gaande leverschade. 

Het is gekend dat een gelijkaardige leverschade bij de mens niet leidt tot pijn. Ofwel worden de dieren tijdens het 

experiment onder volledige verdoving geëuthanaseerd via terminale perfusie, ofwel ondergaan de dieren een terminale 

anesthesie.

De respons van de lever op de schade en de daarmee gepaard gaande fibrosis  kan enkel in vivo bestudeerd worden.

Er werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd om duplicatie te vermijden. Er werden voorafgaand aan de studie 

statistische analyses uitgevoerd om het aantal muizen te bepalen dat minimaal nodig is om tot statistisch 

betrouwbare resultaten te komen.

Fibrosis crëeert  een micro-omgeving, waarin kankers frequenter optreden. We wensen de rol te bestuderen van 

PFKFB3 bij de regulatie van hepatocyt differentiatie na  leverschade en daarmee gepaard gaande fibrosis.

Ja, binnen 2 maand na beëindigen project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) lever, fibrosis, PFK3

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Rol van PFK3 bij leverschade.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van membraan contactsites in T-cel anti-tumoractiviteit

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar

T-cellen spelen een essentiële rol in anti-tumorimmuniteit door kankercellen te herkennen en te doden. Toch is het 

algemeen bekend dat kankercellen mechanismen kunnen ontwikkelen om aan het immuunsysteem te ontsnappen. 

Daarom wordt het uiterst belangrijk om de mechanismen te verduidelijken die deze cruciale T-celfuncties reguleren 

om de huidige op T-cel gebaseerde immunotherapieën te verbeteren. Groeiend bewijs geeft aan dat T-celfuncties 

worden gereguleerd door calciumsignalen op zeer gespecialiseerde plaatsen met zeer dichte nabijheid tussen het 

endoplasmatisch reticulum en andere organellen, ook wel membraancontactplaatsen (MCS) genoemd. Eerdere 

onderzoeken in ons laboratorium hebben aangetoond dat het eiwitkinase PERK de vorming van MCS reguleert. Het 

doel van dit project is om de rol van PERK te definiëren als regulator van cruciale T-celfuncties door coördinatie van 

MCS, waardoor hun vermogen om zich op kankercellen te richten en te doden wordt beïnvloed.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Tumor  immuuncellen splenocyten T cellen membraan contactsites

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Aangezien we werken met genetisch gemodificeerde 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.

In geval van chronische pijn, zal een injectie met buprenorfine ((Temgesic) 0,05-0,1 mg/kg sc ) gegeven worden.

Het belangrijkste doel van dit project is het verder ontrafelen van de mechanismen die T-celfuncties en hun vermogen 

om tumorcellen te doden, reguleren. In de afgelopen jaren heeft de ex vivo manipulatie van de T-cellen van de patiënt 

een revolutie teweeggebracht in de behandeling van hematologische kankers, dus het verbeteren van onze kennis van 

deze regulatie is essentieel voor het ontwerpen van nieuwe op T-cellen gebaseerde therapieën voor solide tumoren.

muis

80

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. 

De eerste inzichten kunnen bekomen worden via in vitro experimenten.  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 van collega's van een ander instituut. 

Het aantal dieren per groep is bepaald aan de hand van statistiek uit eerder uitgevoerde experimenten. Hierdoor 

kunnen we het minimum aantal te gebruiken muizen berekenen en aanhouden.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Rol van androgenen op bot en bloedvaten in chronische nierinsufficiëntie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-12-2019 tem 29-11-2024

Chronische nierinsufficiëntie is een belangrijke aandoening die voorkomt bij 10 a 15 % van de populatie. Dit gaat 

gepaard met heel wat complicaties zoals botontkalking, leidend tot breuken en bloedvatenverkalkingen, leidend tot 

hart- en vaatziekten. Mannen met een verminderde nierwerking hebben eveneens vaak laag mannelijk 

geslachtshormoon. Het doel van dit project is de rol nagaan van mannelijk geslachtshormoon in bot- en bloedvat 

complicaties (breuken, hart- en vaatziekten) bij verminderde nierfunctie. Dit kan verder inzicht bieden of toediening 

van mannelijk geslachtshormoon deze complicaties kan doen afnemen.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) androgenen, testosterone, nier, nierinsufficiëntie, bot, arterie, vasculair

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het model van chronische nierinsufficiëntie in ratten werd reeds gevalideerd. De fysiologie van de rat is erg 

gelijkaardig aan de mens, waardoor we conclusies kunnen doortrekken naar de mens.

Dagelijkse observatie van het gedrag van de ratten, alsook nauwgezette opvolging van het gewicht. Indien negatieve 

effecten zullen ratten vroegtijdig uit het experiment gehaald en geëuthanaseerd worden.

Het eventueel voordeel van toediening van mannelijk geslachtshormoon aan patiënten met een verminderde 

nierfunctie nagaan om de complicaties op het niveau van botten en hart- en bloedvaten te doen afnemen.

ratten

93

Inductie van chronische nierinsufficiëntie door middel van een dieet zal ernstig negatieve effecten uitoefenen op de 

dieren (nierfalen en gewichtsdaling). Dieren zullen geëuthanaseerd worden na toediening van algemene anesthesie.

Chronische nierinsufficiëntie is een erg complexe aandoening met meerdere effecten op verschillende 

orgaansystemen. Om deze effecten te kunnen nabootsen op een gelijkaardige wijze als bij de mens, is het 

noodzakelijk om dit uit te voeren in dieren die erg gelijkaardig zijn aan de mens.

Een grondig literatuurnazicht werd verricht teneinde duplicatie van het onderzoek te vermijden. Op basis van 

beschikbare literatuur werd een statistische berekening uitgevoerd om zodoende zo weinig mogelijk, maar toch 

voldoende dieren te gebruiken.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De impact van veranderingen in de stofwisseling van vetzuren op immuuncellen in de glioblastoma tumor

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 11/10/2019-11/10/2024

Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in meerdere muiskankermodellen, maar ook muismodellen voor 

kankeruitzaaiingen. Uitzaaiingen naar andere organen leidt vaak tot een slechte prognose. In feite blijven 

uitzaaiingen de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen van kanker wereldwijd. 

Deze studies zullen ons in staat stellen om verschillen in celstofwisseling te ontdekken tussen bijvoorbeeld 

kankercellen in de initiële tumor, kankercellen in uitzaaiingen en het bijbehorend gezond weefsel. Kankercellen 

passen hun stofwisseling aan om hun groei en overleving te voeden. We willen ons richten op knelpunten in de 

stofwisseling die betrokken zijn bij kankeruitzaaiingen. Het analyseren van deze veranderingen in de stofwisseling zal 

helpen bij het bepalen van enzymen wiens activiteit veranderd en welke verantwoordelijk zijn voor de vorming van 

kanker. De resultaten kunnen leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker, stofwisseling, immuuncellen, kankertherapie, glioblastoma, vetzuren

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

 Muizen worden gebruikt als modellen bij medische tests omdat hun genetische, biologische en gedragskenmerken 

sterk lijken op die van mensen en veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen worden nagebootst bij 

muizen. De kankercellijnen worden zo veel mogelijk geïnjecteerd op de plaats van herkomst bvb borstkankercellijn 

wordt in de borstklier geïnjecteerd om een tumor te laten groeien. Muizen zijn efficiënte onderzoeksdieren omdat 

hun anatomie, fysiologie en genetica gekend is bij onderzoekers, waardoor het gemakkelijker wordt om te bepalen 

welke veranderingen optreden in de muizen.

 Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (meten van tumor grootte, 

opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening van pijnstillers indien nodig) en 

krijgen ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi. 

Dit onderzoek maakt het mogelijk om veranderingen in stofwisseling die zich voordoen bij kanker te ontrafelen. Dit 

kan leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie, die zal bijdragen aan het 

verbeteren van de situatie van kankerpatiënten. 

muis

63

De nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het ontstaan en de evolutie van 

kanker en eventueel discomfort na chirurgie. De meeste dieren ontwikkelen kanker en uitzaaiingen. De dieren 

worden uiteindelijk geëuthanaseerd en het tumorweefsel wordt gecollecteerd. De muizen zullen een behandeling 

ondergaan met een mogelijke therapie en er wordt op bepaalde tijdstippen bloed genomen. Bij sommige muizen zal 

de tumorgrootte worden opgevolgd via bioluminescentie beeldvorming. Al deze manipulaties kunnen een effect 

hebben op de ernst van het experiment dat wordt uitgevoerd. De verwachte graad van ernst zal meestal ernstig zijn. 

Dit is natuurlijk afhankelijk van de experimentele groep waartoe de muis behoort.

In dit onderzoek bestuderen we tumorontwikkeling, groei en uitzaaiingen, wat onmogelijk is in vitro. In vitro kunnen 

we de interactie tussen alle verschillende celtypes nog niet waarheidsgetrouw nabootsen. We zijn geïnteresseerd in 

hoe veranderingen in de stofwisseling een rol spelen in de verschillende stadia van kanker. Op dit moment proberen 

we uitzaaiingen na te bootsen in vitro door cellen in 3D te kweken maar meerdere celtypes samen in cultuur 

brengen is ons nog niet gelukt voor de analyse van de stofwisseling.

Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch significante 

resultaten en conclusies te bekomen. Hierbij vermijden we dat dieren onnodig worden gebruikt. Door up to date te 

blijven met de onderzoeksliteratuur en de experimenten nauwkeurig en grondig te plannen voorkomen we dat 

experimenten onnodig herhaald zouden worden.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van de stofwisseling in uitzaaiingen van borstkanker 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 25/10/2019-25/10/2024

Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in meerdere muiskankermodellen, maar ook muismodellen voor 

kankeruitzaaiingen waaronder uitzaaiingen bij borstkanker. Uitzaaiingen naar andere organen leidt vaak tot een 

slechte prognose. In feite blijven uitzaaiingen de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen van kanker wereldwijd. 

Deze studies zullen ons in staat stellen om verschillen in celstofwisseling te ontdekken tussen bijvoorbeeld 

kankercellen in de initiële tumor, kankercellen in uitzaaiingen en het bijbehorend gezond weefsel. Kankercellen passen 

hun stofwisseling aan om hun groei en overleving te voeden. We willen ons richten op knelpunten in de stofwisseling 

die betrokken zijn bij kankeruitzaaiingen. Het analyseren van deze veranderingen in de stofwisseling zal helpen bij het 

bepalen van enzymen wiens activiteit veranderd en welke verantwoordelijk zijn voor de vorming van kanker. De 

resultaten kunnen leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) borstkanker, stofwisseling, kankeruitzaaiingen, kankertherapie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

 Muizen worden gebruikt als modellen bij medische tests omdat hun genetische, biologische en gedragskenmerken 

sterk lijken op die van mensen en veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen worden nagebootst bij 

muizen. De kankercellijnen worden zo veel mogelijk geïnjecteerd op de plaats van herkomst bvb borstkankercellijn 

wordt in de borstklier geïnjecteerd om een tumor te laten groeien. Muizen zijn efficiënte onderzoeksdieren omdat hun 

anatomie, fysiologie en genetica gekend is bij onderzoekers, waardoor het gemakkelijker wordt om te bepalen welke 

veranderingen optreden in de muizen.

 Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (meten van tumor grootte, 

opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening van pijnstillers indien nodig) en krijgen 

ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi. 

Dit onderzoek maakt het mogelijk om  veranderingen in stofwisseling die zich voordoen bij kanker te ontrafelen. Dit 

kan leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie, die zal bijdragen aan het 

verbeteren van de situatie van kankerpatiënten. 

muis

224

De nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het onstaan en de evolutie van kanker 

en eventueel discomfort na chirurgie. De meeste dieren ontwikkelen kanker en uitzaaiingen. De dieren worden 

uiteindelijk geëuthanaseerd en het tumorweefsel wordt gecollecteerd. De muizen zullen een behandeling ondergaan 

met een mogelijke therapie en er wordt op bepaalde tijdstippen bloed genomen. De tumorgrootte zal worden 

opgevolgd via bioluminescentie beeldvorming. Al deze manipulaties kunnen een effect hebben op de ernst van het 

experiment dat wordt uitgevoerd. De verwachte graad van ernst zal meestal ernstig zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk 

van de experimentele groep waartoe de muis behoort.

In dit onderzoek bestuderen we tumorontwikkeling, groei en uitzaaiingen, wat onmogelijk is in vitro. In vitro kunnen 

we de interactie tussen alle verschillende celtypes nog niet waarheidsgetrouw nabootsen. We zijn geïnteresseerd in 

hoe  veranderingen in de stofwisseling een rol spelen in de verschillende stadia van kanker. Op dit moment proberen 

we uitzaaiingen na te bootsen in vitro door cellen driedimensioneel te kweken maar meerdere celtypes samen in 

cultuur brengen is ons nog niet gelukt voor de analyse van de stofwisseling.

Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch significante 

resultaten en conclusies te bekomen. Hierbij vermijden we dat dieren onnodig worden gebruikt. Door up to date te 

blijven met de onderzoeksliteratuur en de experimenten nauwkeurig en grondig te plannen voorkomen we dat 

experimenten onnodig herhaald zouden worden.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van regulatoire T-cellen in traumatisch hersenletsel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 08/11/2019-31/12/2021

Traumatisch hersenletsel is meestal het gevolg van een hevige klap of schokken op het hoofd of lichaam. Een object 

dat hersenweefsel doordringt, zoals een kogel of een verbrijzeld stuk schedel, kan ook traumatisch hersenletsel 

veroorzaken. Momenteel is TBI een van de belangrijkste doods- en invaliditeitsoorzaken wereldwijd, vooral bij 

kinderen en jonge volwassenen.

T-cellen worden verdeeld in twee belangrijke subtypes: conventionele T-cellen, en regelgevende T-cellen (Tregs), die de 

belangrijkste controleurs van zelf-tolerantie, immuunhomeostase en weefselontsteking zijn. Door hun remmende 

eigenschappen is de verminderde functie/aantal Tregs betrokken bij de pathologie van veel voorkomende 

ontstekingsziekten van het CZS.

Door hun immuunonderdrukkende eigenschap  zijn hersentregs waarschijnlijk de bemiddelaars van 

inflammatiebeperking en promotoren van neurogenese. Samen suggereren deze bevindingen dat hersen Tregs een 

beschermende rol kunnen spelen bij traumatisch hersenletsel.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Traumatisch hersenletsel, trauma, hersenen, hersenletsel, leukocyten 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het muismodel  is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem van de muis en T cel plasticiteit in dit 

model is reeds beschreven.

Na de operatie wordt gedurende 3 dagen piijnstillers toegediend. De muizen worden na de operatie dagelijks 

gecontroleerd op ziekte, gewichtsverlies, lethargie en dergelijke. Bij gewichtsverlies >20% of wanneer ernstige 

klinische symptomen worden waargenomen, wordt euthanasie toegepast.   Verwacht wordt dat muizen maximaal 30 

dagen in het experiment zullen blijven, tenzij er ongemak wordt waargenomen, in welk geval het experiment wordt 

stopgezet.  Ervaren dierenonderzoekers zullen de injecties en controles uitvoeren.

Het verkrijgen van een beter inzicht in hoe regulatoire T-cel plasticiteit werkt op het Traumatische hersenletsel, kan 

helpen om nieuwe therapieën te ontwikkelen waarbij we ons specifiek richten op het manipuleren van deze 

plasticiteit.

C57Bl/6 muis

20

Ernstscore is matig. De dieren zullen slechts één keer aan een hersenoperatie worden onderworpen. Tijdens de 

operatie wordt onder algemene verdoving een gecontroleerd letsel in de hersenschors aangebracht (controlled 

cortical impact of CCI). 

Het immuunsysteem is een complex systeem van tientallen celtypes. Hun ontwikkeling, onderlinge afhankelijkheden 

en functie, evenals numerieke veranderingen op het gebied van genetische manipulatie, kunnen niet worden 

beoordeeld door alternatieve methoden die geen dierproeven vereisen.

Om statistische significantie te bepalen voor biologische verschillen zijn er minimaal muizen per groep nodig. De 

grootte van de groepen waarborgt een zinvolle analyse.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Transplantatie van de peesschede van de rechte buikspieren in een konijnenmodel met studie van mogelijke afstoting na 4 

weken en breuk ontwikkeling na 1 jaar (na initiele feasibility studie).

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 november 2019 tem april 2020

De behandeling van complexe buikwand defecten betekent een ware uitdaging voor de chirurg, zeker bij die patiënten met 

uitgebreid verlies van buikwand en in geval van infectie. Standaard heelkundige behandelingen zijn vaak niet succesvol of 

onvoldoende. De meeste van deze patiënten hebben nood aan uitgebreide, complexe en dure wondzorgen met langdurig 

ziekenhuisverblijf. Deze patiënten hebben een hoog risico om hier aan te overlijden. Sinds kort gebruiken transplantatie 

chirurgen peesschede van de rechte buikspieren om de buik te kunnen sluiten bij patiënten die een orgaantransplantatie 

ondergaan. Aangezien deze patiënten onder afstotingsonderdrukkende medicatie staan, is er geen bezorgdheid over mogelijke 

afstoting. Aangezien transplantatie van peesschede van de rechte buikspieren nog nooit is toegepast bij niet transplant 

patiënten hadden wij graag eerst preklinisch willen testen of dit veilig en efficiënt kan.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) transplantatie, peesschede, rechte buikspieren, buikwand, buikwandbreuk, afstoting

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er zijn geen andere methoden om afstoting en breukontwikkeling te bewijzen dan in een levend model. De buikwand van 

lagere diersoorten is hiervoor niet representatief. Bij de start van het project gebeurde een evaluatie van de buikwand van de 

rat bij een eindexperiment en op een gedood dier. Hierbij werd gezien dat de peesschede veel te dun en fragiel was. Nadien 

werd hetzelfde gedaan bij een konijn waarbij gezien werd dat de peesschede dikker is en minder fragiel en er ook een 

buikwandbreuk kan gemaakt worden dat groot genoeg is om dit te kunnen extrapoleren naar de menselijke situatie.

Dagelijkse observatie. Pijnscore en algemene + wond inspectie dagelijks de eerste 10 dagen. Nadien om de 2 dagen tot genezing 

wonde. Pijnscore en algemene inspectie dagelijks gedurende het hele experiment. Hampshire V et al, Lab Anim (NY) 2015 

44(7):259-60. Pijnstilling en antibiotica voor pijn en infectie controle. Indien een dier enige pijn of ongemak vertoont in de 

periode na de operatie dan zal geschikte pijnstilling toegediend worden. In geval van infectie of abces ter hoogte van de 

buikwonde zal aangepaste wondzorg/drainage toegepast worden en antibiotica verlengd toegediend worden.

Bij ons weten is de transplantatie van de peesschede van de rechte buikspieren nog nooit uitgevoerd in een niet transplantatie 

patiënt omdat men denkt dat dit zou afgestoten worden. Indien wij kunnen bewijzen in een diermodel dat er goede ingroei is 

van de peesschede in de buikwand zonder tekens van afstoting en deze peesschede voldoende sterk is zodat er zich geen breuk 

ontwikkelt, zou dit kunnen toegepast worden in goed geselecteerde menselijke gevallen. Op die manier hopen we de 

verwikkelingen bij deze patiënten te kunnen verminderen en hun leven te redden. Er is slechts 1 dierenstudie waarbij 

peesschede van de rectusspieren werd getransplanteerd in een niet transplantatie context door auteur David I met goede 

resultaten. In deze studie werd echter geen breukmodel gebruikt en de dieren werden reeds na 7 dagen opgeofferd. David I et 

al, Einstein (Sao Paulo) 2012; 10(3):302-5

Nieuw Zeeland Witte konijnen

64

De graad van ernst van het project wordt ingeschat als ernstig.  De dieren ondergaan een ingreep (buikoperatie) onder 

volledige verdoving en aangepaste pijnbestrijding. Er is risico van pijn na de ingreep en verslechting van de algemene toestand. 

Tevens ernstig aangezien een deel van de dieren transplantatie van de peesschede van de rectusspieren zal ondergaan hetgeen 

een ernstig gevolg kan hebben op het algemeen welzijn. Op het einde van het project zullen alle dieren zacht en pijnloos 

gedood worden.

Artificiële dieren of computer programma's die de buikwand nabootsen zijn niet representatief voor de buikwand van een 

levend wezen wat betreft breuk ontwikkeling. Afstoting van de peesschede van de buikwand kan niet aangetoond worden in 

een niet levend object. In het artikel van auteur Bellon wordt verklaard dat het gebruik van Nieuw Zeeland Witte konijnen in 

studies betreffende buikwand breuken reproduceerbare qualitatieve en quantitatieve resultaten geeft die representatief zijn 

voor de menselijke klinische praktijk. Bellon et al, Tissue Eng Part C Methods 2017; 23(12):863-880

Bij de zoektocht op pubmed betreffende konijn experimenten en abdominale wand breuken met vergelijkende primaire en 

secundaire eindpunten kon een artikel teruggevonden worden waarbij meshen (prothesen) werden vergeleken en per groep 6 

konijnen gebruikt werden. Verdere zoektocht kon gelijkaardige aantallen terugvinden betreffende het aantal dieren per groep. 

Peeters E et al, J Surg Res 2013; 180(2): 274-83
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Veranderingen in een specifiek synaps-type geinduceerd door de plasticiteit van het brein tijdens zintuiglijke 

ervaringen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

Het vermogen van hersencellen om de sterkte van hun verbindingen te veranderen (synaptische plasticiteit) vormt de 

basis van leren en geheugen in mensen en dieren. Om meer te leren over de fundamentele basis van cognitie en 

aandoeningen die het leervermogen en geheugen aantasten, is het daarom van groot belang om dit proces te 

doorgronden. Dit is echter moeilijk omdat er veel verschillende soorten neuronale verbindingen (synapsen) zijn. Wij 

proberen dit probleem te omzeilen door voor het eerst de plasticiteit van een specifiek synaps type te bestuderen. 

Hiermee zullen we meer inzicht te krijgen in de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan synaptische 

plasticiteit en cognitie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Neurobiologie, synaptische plasticiteit, leren en geheugen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Voor dit project gebruiken we muizen omdat de cognitieve functies die we willen bestuderen niet sterk 

geconserveerd zijn in lagere modelorganismen zoals vliegen of wormen. De moleculen waarin we geinteresseerd zijn, 

worden hoogstwaarschijnlijk ook niet tot expressie gebracht in deze dieren.

Pijn en ongemak aan de dieren tijdens en na de procedure voor stereotactische injecties worden gevalideerd a.d.h.v. 

hun gedrag en lichaamstaal. Dit wordt vermindert door het toedienen van anesthetica en analgethica tijdens de 

procedure. 

Het gedrag en uiterlijk van de muizen tijdens huisvesting in de Marlau kooi wordt in de gaten gehouden voor tekenen 

van misbehagen. De muizen worden elke week gewogen om mogelijk gewichtsverlies door ondervoeding te meten. De 

Marlau kooi wordt dagelijks gecontroleerd op defecte deuren om toegang tot water en voedsel te behouden.

De moleculen die synaptische plasticiteit reguleren spelen een belangrijke rol in leren en geheugen. Interessante 

moleculen die uit dit project voortkomen zullen worden gevalideerd en uitgewerkt om hun specifieke functie te 

bestuderen. Het verwerven van deze kennis zal nieuwe inzichten brengen in de werking van hersencellen en bijdragen 

tot de ontwikkeling van potentiele therapieën tegen cognitieve stoornissen.

Muis (mus musculus C57BL/6)

60

Huisvesting in de Marlau kooi leidt doorgaans niet tot pijn, leiden of letsel. Muizen hebben in deze kooi echter geen 

vrije toegang tot water en voedsel, maar moeten zich hiervoor door een doolhof bewegen. Dit kan in zeldzame 

gevallen leiden tot ondervoeding en heeft daarom een lichte graad van ernst. 

Na het uitvoeren van stereotactische injecties kunnen de dieren pijn en ongemak ervaren en hebben daarom een 

matige graad van ernst. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Dieren worden op het eind van het project onder verdoving van isofluraan gedood of onder gehele verdoving van 

anesthetica geperfuseerd.

Neuronale cel culturen missen de fysiologische relevantie en complexiteit van de circuits in het brein. De kennis die in 

vivo verworven wordt biedt dus een enorme meerwaarde in het begrijpen van de mechanismen die ten grondslag 

liggen aan de synaptische plasticiteit van het brein.

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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

CD-1 muizen worden standaard gebruikt in dit type studies, omdat ze 'outbred' zijn, en dus genetisch meer variabel 

zijn dan 'inbred' muizensoorten. Dat zorgt voor een kleinere kans dat neveneffecten in de muizen gemist worden.

Bij bloedafnames worden de dieren verdoofd. Als er bij peptide injectie voor langere tijd (>5 min) zware 

neveneffecten optreden, worden de dieren geeuthanaseerd.

Er blijft een hoge nood aan nieuwe geneesmiddelen voor o.a. infecties en kanker. De resultaten van deze studies 

zullen bijdragen aan de ontwikkeling van therapeutische peptiden voor deze verschillende ziektevelden.

muizen en ratten

Muizen: 260

Ratten: 20

De negatieve effecten die verwacht worden bij een injectie van peptides of bij een bloedafname is matig. Als er 

echter ernstige neveneffecten optreden door peptide injectie (op vlak van activiteit, houding en ademhaling), kunnen 

die leiden tot overlijden. De dieren die gebruikt worden in een experiment worden opgeofferd aan het einde van het 

experiment, of in beperkte mate hergebruikt waar mogelijk.

Op basis van eerdere dierenproeven is gebleken dat de interactie van de peptiden met immuuncellen en 

bloedcomponenenten belangrijke factoren zijn in de evaluatie van deze kandidaatgeneesmiddelen. Deze zaken 

worden momenteel ook onderzocht in in vitro en ex vivo testen, maar proeven in dieren blijven nodig om dit 

onderzoek mee te ondersteunen. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

 De dieren worden wanneer mogelijk hergebruikt. Per experimentele groep beogen we 1-3 dieren. In een initieel 

experiment houden we het aantal dieren per peptide beperkt (n=1), als er neveneffecten wordt opgemerkt, kan dit ter 

bevestiging herhaald worden in een grotere groep (bijv. n=3). Dit om eventuele variabiliteit in de conclusies te 

vermijden. Daarnaast gebeurt er een rigoureuze datacollectie en -interpretatie, wat vermijdt dat peptiden onnodig 

worden getest in dieren.

Dit project focust op de ontwikkeling van peptides (stukjes eiwit) die specifiek cellen of organismen kunnen doden 

(bijv bij microbiële infectie en kanker). Om deze peptides verder te ontwikkelen tot bruikbare geneesmiddelen 

moeten een aantal zaken bepaald worden zoals: formuleringen, mogelijke toedieningsroutes en toxiciteit. Naast een 

heel panel aan in vitro en ex vivo testen, dienen een aantal testen in dieren te gebeuren (muizen en ratten). 

De specifieke doelstelling van dit onderzoeksproject is het evalueren van peptiden in muizen en ratten, met de 

bedoeling de resultaten te correleren met de in vitro en ex vivo data die we daarnaast bekomen waardoor finaal de 

noodzaak voor in vivo testen tot een minimum beperkt wordt.

Ja binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) eiwitten, muizen, ratten,  injecties, bloedafname

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evalueren van therapeutische peptiden in proefdieren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er werd eerder al onderzoek verricht naar cholestase in de muis. Bovendien zijn muizen kleine dieren wat het 

mogelijk maakt in een later stadium van het project een studie te doen in levende dieren.

De dieren zullen na transport naar het labo zo snel mogelijk geanestheseerd worden. Om stress te reduceren, zal het 

dier op een rustige plek gezet worden met radio als achtergrondgeluid. 

Dit project zal resulteren in een beter inzicht van de rol van connexines en pannexines in cholestase. Dit onderzoek 

kan de basis leggen voor nieuwe biologische merkers die de diagnose van cholestase kunnen vergemakkelijken. 

Bovendien kan dit onderzoek leiden tot nieuwe geneesmiddelen die de huidige therapie kunnen aanvullen.

Muizen

100

De dieren zullen getransporteerd worden en kunnen hierdoor stress ondervinden. Deze negatieve effecten worden 

verwacht licht van aard te zijn. De dieren zullen verdoofd worden en sterven tijdens de procedure.Het betreft dus 

een project dat als terminaal ingeschat wordt

Om cholestase in de mens te onderzoeken is een model nodig dat de situatie in de mens voldoende benaderd. Omdat 

levercellen van mensen heel zeldzaam en duur zijn, vormen levercellen van muizen een goed alternatief om 

beginnende experimenten mee uit te voeren. Cellen van een andere oorsprong hebben niet dezelfde complexiteit die 

levercellen bezitten en zijn daardoor niet geschikt.

Het labo heeft al meerdere jaren uitgebreide ervaring met het isoleren van levercellen van ratten. Dit proces verloopt 

zeer efficiënt en zal gelijkaardig zijn bij muizen. Als deze cellen nodig zijn voor experimenten worden dieren 

geëuthanaseerd. Overtollige cellen worden ingevroren volgens een reeds beschreven proces waardoor ze op een later 

tijdstip kunnen gebruikt worden en dus niet verloren gaan. Bovendien wordt de opstelling van elk experiment 

zorgvuldig overwogen om overtollige condities te vermijden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Cholestase, geneesmiddel-geïnduceerd leverlijden, connexines, pannexines

neen

ja

neen

Niet-technische titel van het project Zijn connexine hemikanalen en pannexine kanalen therapeutische doelwitten en diagnostische biomerkers in 

cholestase?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2018-31/12/2021

Connexines en pannexines zijn kanalen die in de membraan van cellen zitten en instaan voor communicatie tussen 

verschillende cellen en de omgeving buiten de cel. Ze kunnen een rol spelen bij cholestase, een leveraandoening 

waarbij galzouten opstapelen in de lever. Het doel van dit onderzoek is tweevoudig: (1) nagaan of de aanmaak van 

connexines en pannexines veranderd is bij cholestase veroorzaakt door geneesmiddelen en (2) onderzoeken of het 

mogelijk is met potentiële geneesmiddelen in te grijpen op dit proces zodat cholestase voorkomen kan worden.

Neen, het betreft terminale experimenten

neen

neen

neen

neen

neen
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De functionele organisatie van het visueel systeem bij knaagdieren en primaten is fundamenteel verschillend van dat 

van de primaat (knaagdieren hebben geen visueel corticale lichaamselectieve gebieden) en dus zijn knaagdieren geen 

alternatief om deze onderzoeksvragen op te lossen. De functionele corticale systemen voor lichaamherkenning zijn 

gelijkaardig voor aap en mens en dus is de aap het enige valied model om deze hogere visueel cognitieve functies te 

onderzoeken.  

We gebruiken dezelfde postoperatieve zorg als bij de mens en de experimenten zelf zijn pijnloos. Bovendien worden 

alle dieren sociaal gehuisvest met daglicht in groepen van 2 tot 4 individuen, waarbij kooiverrijking aanwezig is.  De 

methoden zijn aangepast zodat ze minimaal invasief zijn.  

Dit werk zal de ontwikkeling van nieuwe neuraal netwerk gebaseerde Artificiële Intelligentie (AI) systemen mogelijk 

maken, systemen die met mensen interageren via de simulatie en analyse van visuele lichaamsignalen. Dergelijke 

systemen worden ontwikkeld voor het specifiek trainen van niet-verbale communicatievaardigheden van patienten 

met niet-verbale communicatiestoornissen(bijv. Autisme Spectrum Stoornis; ASS) en voor het detecteren en 

voorspellen van lichaamsbewegingen en -intenties (bijv. bij  surveillance applicaties (e.g.  bij ouderen)). Dit werk zal 

tevens bijdragen tot translationele projecten  over visuele verwerkingsdeficits van lichaamskenmerken bij 

psychiatrische en neurodegeneratieve aandoeningen  (bijv. Frontotemporale dementia en ASS).  De resultaten van 

deze studie zullen tevens bijdragen tot het verstaan van de neurale signalen die ten grondslag liggen aan de 

beeldvorming van (visuele) lichamen bij gezonde en zieke mensen.

rhesusapen

6

Alle dieren zullen getraind worden in de taken door middel van positieve beloning. Registraties van neuronen, 

functionele beeldvorming en manipulaties van hersenactiviteit zijn volledig pijnloos. Omdat het noodzakelijk is om 

het hoofd te immobiliseren gedurende de metingen, wordt bij alle dieren onder verdoving een implantaat op de 

schedel bevestigd. Dit implantaat veroorzaakt geen pijn en kan op het einde van het experiment verwijderd worden. 

Er wordt een opening in de schedel aangebracht om de insertie van microelectrodes toe te laten. 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 (2) geëuthanaseerd of (4) gepensioneerd.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn invasieve technieken met een hoge spatio-temporele 

resolutie 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 computer model te maken. 

Het aantal dieren is het minimum aantal  nodig om valiede conclusies (op statistische gronden) te kunnen trekken: 

twee dieren per deelstudie. Bij elk dier zullen herhaalde metingen gedaan worden en indien ze consistent zijn tussen 

de twee dieren per deelstudie is twee dieren per deelstudie voldoende. 

Non-verbale communicatie in primaten (inclusief de mens) is in sterke mate gebaseerd op visuele lichaamsignalen 

(houdingen, acties, gebaren). fMRI studies bij mens en aap suggereren het bestaan van een gespecialieerd netwerk 

van hersengebieden dat niet-verbale lichaamsignalen verwerkt. In dit project gaan we nagaan welke visuele 

kenmerken van al dan niet interagerende bewegende lichamen berekend worden in dit netwerk, hoe dat gebeurt op 

basis van de interacties tussen delen van het netwerk en hoe deze verwerking afhankelijk is van de gedragsrelevantie 

van de lichaamsignalen en sociale interactie.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) lichaamsherkenning, visueel systeem, temporale hersenschors, electrofysiologie.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Visuele analyse van lichaamsignalen in het brein

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/02/2020 -  31/1/2025
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Effect van stressfactoren op de temperatuur, gemeten aan de poot en nek, van leghennen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-11-2019 tot 14-09-2020

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een automatische methode om pluimveehouders vroegtijdig te 

waarschuwen wanneer leghennen stress vertonen . Hiervoor zal de temperatuur aan de poot en in de nek van de 

kippen in functie van verschillende stressfactoren bestudeerd worden. Om dit te doen zullen de kippen in contact 

gebracht worden met verschillende stressors (zoals geluid, het oppakken van de kip, visuele stressors) en zal de 

temperatuur aan de poot en in de nek gemonitord worden met  temperatuursensoren. De automatische methode om 

stress te detecteren en mogelijks te voorkomen zal gebaseerd zijn op metingen van de temperatuur aan de poot van 

de kippen. Dit zal resulteren in een betere opvolging van het dierenwelzijn. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Stressfactoren, leghennen, temperatuur, automatische detectiemethode.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Om realistische conclusies te kunnen trekken is het niet mogelijk om de experimenten uit te voeren zonder kippen, of 

met andere diersoorten.

De grondpennen waarin de kippen zullen verblijven zijn voorzien van attributen die de kippen toelaten om zich zo 

natuurlijk mogelijk te gedragen. De temperatuursensor, in de vorm van een halsband, aan de nek van de kippen, 

wordt op een correcte manier bevestigd zodat deze niet te strak zit of discomfort veroorzaakt bij de leghennen. 

Mogelijke bronnen van pijn zullen gedurende het hele experiment vermeden worden.

Een applicatie voor pluimveehouders kan ontwikkeld worden zodat zij vroegtijdig geïnformeerd worden over het 

stressniveau van de kippen. Hierdoor kunnen ze bepaalde stressors vroegtijdig detecteren zodat er geen 

productieverliezen optreden en de gezondheid en het welzijn van de kippen gewaarborgd kan worden. 

kippen

12 kippen

Voor de experimenten zullen de kippen in contact gebracht worden met stressors. Hierdoor gaan ze licht geïrriteerd 

geraken. De graad van ernst zal dus licht zijn. Na de experimenten worden de kippen ter adoptie aangeboden. 

Aangezien we het effect van stressors op temperatuur van de poot en in de nek van kippen willen bestuderen is het 

niet mogelijk om een alternatieve methode toe te passen waarbij geen kippen gebruikt worden.

Het effect tussen verhoogde oppervlakte temperatuur van kippen, gemeten door infrarood thermografie, en 

verschillende stressors is in eerder onderzoek reeds aangetoond.Hier willen we een pilootstudie uitvoeren om het 

effect van stress op de oppervlakte temperatuur van leghennen, gemeten door een temperatuursensor, te bestuderen. 

Hiertoe zouden we bij 12 kippen een temperatuursensor rond de poot en rond de nek willen bevestigen. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Stx2e vaccinatie van zeugen en overdracht van immuniteit via melk op hun biggen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/10/2019 tot 31/05/2020

In ons labo werd een vaccin ontwikkeld ter voorkomen van Slingerziekte bij varkens. Slingerziekte, ook wel

oedeemziekte of speendiarree genoemd, wordt veroorzaakt door een toxine (gif) dat wordt geproduceerd door een

bacterie nl. E coli die biggen infecteert rond het spenen. Aangetaste biggen lopen slingerend rond of maken fietsende

bewegingen met hun poten als ze op hun zij liggen. Oedeemziekte richt economische schade aan in de vorm van extra

uitval, hogere voerkosten, hogere medicijnkosten en extra arbeid. Met deze proef willen we nagaan of het door ons

ontwikkelde vaccin ter voorkomen van slingerziekte economisch rendabel kan worden gemaakt.

ja, binnen de 2 maand na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vaccin, slingerziekte, toxoïd, economisch rendabel

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De varkenshouder kan op twee manieren meerwaarde halen uit dit vaccin. Zij/hij kan zijn zeugen vaccineren met dit

vaccin waardoor deze antilichamen tegen het toxine dat slingerziekte veroorzaakt produceren die via de moedermelk

door de big kunnen opgenomen worden en zodoende de big tijdens het spenen kunnen beschermen. Anderzijds kan

ook de big worden gevaccineerd zodat de big zelf antilichamen kan aanmaken ter bescherming tegen slingerziekte.

varken

Piloot deel A: 11 drachtige zeugen, Piloot deel B: 110 biggen geworpen door de zeugen in Piloot deel A. Registratieproef 

deel A: 24 drachtige zeugen, Registratieproef deel B: 240 biggen geworpen door de zeugen van Registratieproef deel A.

De varkens worden gevaccineerd en op bepaalde tijdstippen wordt er bloed geprikt ter controle van het

vaccinatieproces. Een vaccin zoals ook bij mensen wordt gebruikt geeft steeds een lokale reactie van het

immuunsysteem. Dit is de bedoeling om het immuunsysteem te laten reageren op het toxoïd proteïne (is een proteïne

dat bijna identiek is als het toxine maar niet toxisch is) en de productie van antilichamen te stimuleren. In deze proef

worden de biggen ook blootgesteld aan het toxine om na te gaan of de vaccinatie effectief kan beschermen tegen het

toxische effect van het Stec toxine. Biggen in deze controle groep kujnnen ernstig lijden, terwijl biggen die door biest

immuniteit in verschillende graden beschermd zijn, matig kunnen lijden. De ernst van het project wordt als ernstig

ingeschat

Het is de bedoeling om het vaccin toe te passen in varkens. We willen dan ook de proefopzet zo nauw mogelijk laten

aansluiten met de situatie in de praktijk. De complexiteit van het immuunsysteem in het varken is ook nodig om te

kunnen nagaan of het toegediende vaccin het immuunsysteem voldoende activeert zodat er een beschermende

antilichaamrespons wordt opgebouwd en overgedragen via de moedermelk. Dit laatste wordt gemeten door te

bepalen hoeveel antilichamen er tegen het toxine in het bloed van de zogende biggen voorkomen en hoe lang deze

immuniteit in de biggen aanwezig blijft.

Op basis van experimenten in het verleden werd getracht het aantal dieren tot een minimum te beperken, maar wel

volgens de vereisten voor registratie van nieuwe diergeneesmiddelen.

Vermits de uiteindelijke toepassing varkens is werd gekozen voor het varken als proefdiermodel. De varkens worden

gehuisvest in groep in hokken die voorzien zijn bijkomende kooiverrijking zoals een bijtketting. Tijdens het experiment

wordt de conditie van de dieren opgevolgd en krijgt elk dier een score (1-5). Daalt deze score onder de 2 dan wordt

met de dierenarts overlegd of het dier moet inslapen. Daarnaast worden dieren en groepen van dieren grondig

geobserveerd om mogelijk onbehagen of andere negatieve invloeden op de dieren (bijvoorbeeld temperatuur)

vroegtijdig aan te pakken zonder nadelige gevolgen voor de dieren. De geplande handelingen brengen normaal matig

ongemak met zich mee (bloedprikken en vaccinatie) toch zullen we het dier na behandeling telkens belonen met een

extraatje aan voedsel. De injectie van het toxine kan ernstig ongemak met zich meebrengen onder de vorm van

neurologische verschijnselen. Hier wordt extra op gelet en indien deze verschijnselen optreden worden de biggen

geëuthanaseerd.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Immunomodulatie van chronische wonden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 18/10/2019 - 01/10/2024

Chronische wonden komen vaak voor bij verzwakte personen met ziektes zoals diabetes, perifere neuropathie en 

vaataandoeningen. Daarenboven dragen extra factoren zoals ouderdom en infecties bij tot de overgang van gezonde 

wondheling naar het onstaan van chronische wonden. Jammer genoeg blijft de behandeling van chronische wonden 

moeilijk en een grote last voor het individu en de maatschappij. De doelstelling voor dit project is het bestuderen 

van chronische wonden in de context van diabetes en infectie. Daarenboven wordt beoogd om nieuwe moleculen te 

identificeren die chronische wonden kunnen omzetten in gezond weefsel en wondheling.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) wondheling, inflammatie, immunologie, diabetes, infecties

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De laboratoriummuis is optimaal voor dergelijke analyses gezien de complexiteit van het organisme en de goede 

karakterisatie van reeds gekende immunologische basismechanismen. 

Het ongemak wordt geminimaliseerd door nauwlettend bestuderen van de dieren. Indien enige vorm van ernstig 

lijden wordt waargenomen wordt het dier geëuthanaseerd.

Ten eerste zal dit project aanleiding geven tot nieuwe fundamentele inzichten in de onderliggende processen tijdens 

wondheling en de ontwikkeling van chronische wonden. Ten tweede zullen via dit project nieuwe factoren 

geidentificeerd worden die gebruikt kunnen worden als therapeutische doelwitten voor de behandeling van 

chronische wonden.

Muis

394

Er wordt verwacht dat de dieren matig tot ernstig ongemak zullen ondervinden door het induceren en behandelen 

van wonden. De heling van onder algemene verdoving op de rug aangebrachte huidletsels wordt onder verschillende 

experimentele condities (diabetes, infecties) opgevolgd. De heling van deze wonden wordt nauwkeurig opgevolgd en 

symptomen van ongemak worden geregistreerd. Aan het einde van de ingreep of bij overmatig ongemak worden de 

dieren geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

De studie werd voorafgegaan door uitvoerige analyses in alternatieve biochemische en celbiologische systemen. Het 

is echter onmogelijk om de complexe wisselwerking tussen cellen en moleculen van het immuunsysteem te 

analyseren met een dierloze methode. Wondheling wordt beinvloed door verschillende factoren eigen aan een 

complex organisme. 

Een eerste vermindering in het gebruik van dieren is gewaarborgd door de voorafgaande biochemische en 

celbiologische testen. Verder wordt het gebruik van dieren geoptimaliseerd door voorafgaande statistische 

berekening van het nodige aantal dieren per experiment.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Opheldering van het unieke mechanisme van ion kanalen in het hart via de interactie met conopeptiden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 05/09/2019- 31/12/2022

Bij dit onderzoeksproject zijn twee grote spelers betrokken die kunnen worden gedefinieerd als doelen en liganden. 

De doelen zijn resp. ionkanalen betrokken bij pacemakerfunctie, bekend als HCN- en T-type Cav-kanalen, en de 

liganden zijn conopeptiden, gevonden in het gif van zeeslak Conus sp. Het project richt zich op de basisvraag hoe 

conopeptide-gemedieerde modulatie van deze ionkanalen de pacemakerfunctie beïnvloedt. Hiertoe zal de unieke 

interactie van conopeptiden met pacemaker-ionenkanalen worden bestudeerd. Aangezien ons begrip van de 

structuur, functie en farmacologie van spanningsafhankelijke ionenkanalen in het algemeen enorm is verbeterd 

dankzij het gebruik van peptidetoxinen, zal dit project ongeziene en nieuwe inzichten opleveren in het unieke en 

tegenovergestelde poortgedrag van pacemakerionenkanalen en hun functie, de basis van ritme in het leven.

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Drug discovery, Farmaceutische wetenschappen, peptiden, ion kanalen, farmacologie, elektrofysiologie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Xenopus oocyten zijn de meest eenvoudige en wereldwijd meest gebruikte expressie systeem voor ion kanalen. Voor 

de experimenten beoogd in dit project voorstel (twee electroden voltage clamp) is er momenteel nog geen alternatief. 

Voorafgaand aan de operatie, wordt de kikker geplaatst in een aparte container met 0,1% gebufferde Tricaine 

oplossing. De tricaïne oplossing die gebruikt wordt zal ook lokaal analgetisch werken zodat de isolatie pijnloos 

verloopt. Een antibiotica behandeling is niet nodig mits de wonde steeds perfect heelt en nooit infecteert mede 

doordat er diverse antimicrobiele(endogene)stoffen op de huid van de kikker aanwezig zijn. 

Omdat zowel HCN- als T-type Cav-kanalen een cruciale rol spelen in cellulaire exciteerbaarheid, en gezien het feit dat 

tot nu toe geen enkel conopeptide is geïdentificeerd dat deze kanalen selectief moduleert, is het belangrijkste doel 

van dit project de ontdekking en karakterisering van één of meer selectieve conopeptide (n) die HCN- en T-type Cav-

kanalen moduleren, resp. Het aanpakken van de moleculaire doelen van de gamma- en omega-conopeptiden en het 

oplossen van hun werkingsmechanisme zal helpen bij het begrijpen van de exacte rol van deze kanalen in 

fysiologische en pathologische cardiologische aandoeningen.

Xenopus laevis 

120

Graad van ernst: licht. Verwachte negatieve effecten van het verzamelen van eicellen of oocyten onder verdoving: 

Onze ervaring is dat de dieren zonder problemen herstellen zonder bewijs van pijn of angst. De kikkers zwemmen 

normaal binnen 2-3 uur na plaatsing in de recoverytank en hebben normale lichaamsfuncties, waaronder eten. Tijdens 

onze waarnemingen van de kikker (s) in de recovery box, merken we evenwicht en normale houdingsbewegingen op, 

evenals lichaamskleur en gedrag. Als er iets ongewoons wordt opgemerkt, wordt de beslissing om de kikker te 

euthanaseren geval per geval genomen. 

Lot van de dieren: euthanasie. Kikkers worden bij de laatste toegestane isolatie geeuthanaseerd. Onder verdoving 

wordt het hart verwijderd. Vervolgens wordt het dier op -20°C geplaatst.

Eicellen van Xenopus laevis-kikkers zorgen voor een ongeëvenaarde cel voor expressie van ionkanaaleiwitten. Deze 

cellen zijn groot en mechanisch stabiel. Deze eigenschappen maken het mogelijk dat ionkanaalexpressie wordt 

geïnitieerd door cytoplasmatische injecties van cRNA. Dit bereik van expressieniveaus is bij geen enkel ander celtype 

aangetoond. Over het algemeen zijn eicellen het eenvoudigste en wereldwijd meest gebruikte expressiesysteem voor 

ionkanaaleiwitten.

Op basis van de informatie in dit verzoek, wetenschappelijke ervaring, professionele oordeelsvorming en de relevante 

literatuur, wordt geschat dat 120 dieren een goede benadering zijn van het aantal dieren die nodig zijn om onze 

experimenten uit te voeren. We kunnen tot vier keer per kikker oocyten isoleren. Elke keer kunnen ongeveer 300 

oocyten worden geïsoleerd. De oocyten kunnen voor meer dan 1 project worden gebruikt. Daarom kunnen 

verschillende onderzoekers  oocyten gebruiken van dezelfde kikker.  Dit zorgt voor een sterke vermindering van het 

aantal benodigde dieren
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Vergelijkbare leukemie modellen in lagere diersoorten zijn niet beschikbaar.

Muizen met symptomen van leukemie of pijn zullen geëuthanaseerd worden. Muizen die transplantatie ondergaan 

krijgen na bestraling een antibioticum toegediend om de kans op bacteriële infecties te minimaliseren.

Deze resultaten zijn van belang om te kunnen beoordelen of HRP2 zelf, en het verwante proteine LEDGF, als target 

gebruikt kunnen worden voor een specifieke behandeling van mixed lineage leukemia. 

muizen

300 muizen

Het grootste deel van de dieren (75%) zal gebruikt worden voor het oogsten van weefsel met variabele doeleinden 

(ex vivo  onderzoek, transplantatie). Deze dieren worden hiervoor geëuthanaseerd en zullen hier geen pijn van 

ondervinden. Slechts een kleine fractie (~20%) van de muizen zullen mogelijks leukemie ontwikkelen na transplantatie 

van beenmerg. Deze muizen worden dagelijks opgevolgd in het experiment. Bij symptomen van pijn of verlies van 

levenskwaliteit, worden deze muizen geëuthanaseerd en gebruikt voor verder onderzoek.  De graad van ernst bij deze 

experimenten is matig. Bij een selectie van de muizen (15%) zal een bloedafname plaatsvinden. Hierbij is de graad van 

ernst 'licht' en is er een mogelijkheid tot hergebruik van de muizen voor weefselafname.  

Er werd reeds onderzoek uitgevoerd in cellulaire modellen.

Omdat de uitkomst van de experimenten ongeweten is, zullen de experimenten uitgevoerd worden in kleine groepjes. 

Bij relevante uitkomst zal het experiment herhaald worden en data gegroepeerd. Anderzijds kunnen muizen voor 

bloedafname hergebruikt worden voor weefselafname.

Met die project trachten we te achterhalen of HRP2 belangrijk is in de ontwikkeling van een specifieke vorm van 

leukemie, namelijk bi-fenotypische leukemie met MLL-translocaties.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) muis, leukemie, bifenotypische leukemie, MLL-translocatie, HRP2

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De rol van het HRP2 eiwit in normale hematopoiese en bifenotypische leukemie met MLL-translocaties

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/09/2019 - 14/09/2023



232

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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 fibroblastcellen in het algemeen, maar 

ook naar de functie van verscheidene mediatoren die worden uitgescheiden door macrofagen en fibroblasten. 

De muizen waarbij een darmontsteking wordt geïnduceerd zullen ernstige effecten hiervan ondervinden. Daarom 

zullen de muizen dagelijks opgevolgd worden en zal hun lichaamsgewicht en ongemak geëvalueerd worden. De 

verwachting is echter niet dat de muizen meer dan 20% lichaamsgewicht zullen verliezen of dat de muizen visueel 

ongemakkelijk zullen zijn. Wanneer dit toch het geval mocht zijn zal het humaan eindpunt bereikt worden waarna 

de muizen worden geëuthanaseerd.

Vanuit dit onderzoek kunnen er nieuwe pathways, transcriptiefactoren of mechanismen beschreven worden die 

belangrijk zijn in de ontwikkeling en progressie van fibrose in de darm. Zo kunnen mogelijks nieuwe targets 

geïdentificeerd worden voor de ontwikkeling van behandelingen om darmontsteking tegen te gaan en de verdere 

ontwikkeling van de fibrose te verhinderen.

Muizen

1056	

De muizen waarbij een chronische darmontsteking wordt geïnduceerd dooor toediening van DSS zullen ernstige 

effecten hiervan ondervinden. Daarom zullen de muizen dagelijks opgevolgd worden en zal hun lichaamsgewicht en 

ongemak geëvalueerd worden. De verwachting is echter niet dat de muizen meer dan 20% lichaamsgewicht zullen 

verliezen of dat de muizen visueel ongemakkelijk zullen zijn. Wanneer dit toch het geval mocht zijn, zal het humaan 

eindpunt bereikt zijn en zullen de muizen worden geëuthanaseerd.

De muizen in deze studie zijn nodig om de interactie tussen fibroblasten en macrofagen in de darm 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 kunnen ingrijpen 

om de negatieve effecten van hun interactie te voorkomen. 

Aangezien verschillende muismodellen reeds geoptimaliseerd zijn in ons labo, zullen we het aantal dieren dat nodig 

is kunnen verminderen. Daarnaast hebben we ook 'power analyses' uitgevoerd om het minimaal aantal dieren te 

bepalen dat nodig is om een significant verschil te verkrijgen.

Het belangrijkste doel van ons project is om de moleculaire pathways te onderzoeken die betrokken zijn bij de 

interactie tussen fibroblasten en myeloïde cellen om hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en progressie van 

fibrose in de darm te definiëren. In het eerste deel van het project zullen we de moleculaire mechanismen 

bestuderen die betrokken zijn bij de crosstalk tussen fibroblasten en macrofagen tijdens chronische ontsteking in de 

darm. Daarnaast zullen we de mediatoren uitgescheiden door fibroblasten bepalen die verantwoordelijk zijn voor de 

differentiatie van monocyten naar macrofagen die fibrose bevorderen. In het tweede deel zullen we de translationele 

mogelijkheid evalueren om fibroblasten tijdens een chronische ontsteking in de darm te targeten aangezien ze een 

belangrijke rol spelen tijdens fibrose in de darm en de verstoring van homeostase in de darm.		

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Macrophagen, immuuncellen, fibroblasten, inflammatie, IBD

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De rol van het aangeboren immuunsysteem in chronische darmontsteking en fibrose

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Rol van de androgeen receptor in chronische nierinsufficiëntie 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2/12/19-29/11/24

Chronische nierinsufficiëntie is een vaak voorkomende ziekte, met een prevalentie van 10-15%. Aangezien deze ziekte 

vooral ouderen treft, en we steeds langer leven, wordt er verwacht dat deze ziekte steeds vaker zal voorkomen. Recente 

studies hebben aangetoond dat patiënten vaak ook een laag testosterone hebben. Het is echter onduidelijk of een laag 

testosterone nierfalen verooorzaakt, of andersom. Om nieuwe en betere therapieën te kunnen ontwikkelen, is het 

essentieel om meer inzicht te krijgen over het ontstaansmechanisme van deze ziekte. Wij hebben in ons lab een 

muizenmodel gecreëerd waarbij we specifiek in de nier de androgeen receptor verwijderd hebben. Dit model kan ons 

helpen om de effecten van testosteron op de nierfunctie te bestuderen. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nier, nierfalen, androgenen, testosteron

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De fysiologie van de muis gelijkt sterk op die van de mens. Dit is belangrijk om later de resultaten naar de patiënten te 

kunnen doortrekken. 

Het gedrag van de muizen zal dagelijks gecontroleerd worden. Indien de muizen te veel gewicht verliezen, zullen ze 

vroegtijdig uit het experiment verwijderd worden, om excessief lijden te vermijden. 

Als we nierfalen induceren in ons muizenmodel, kunnen we specifiek de effecten van testosterone op de nier bestuderen 

in het ontstaansmechanisme en de voortgang van de aandoening.  Het doel van dit experiment is om meer inzicht te 

krijgen over de effecten van testosterone op chronische nierinsufficiëntie, in de hoop meer inzichten te bieden voor de 

ontwikkeling van nieuwe therapieën. 

muizen

52

Verwachte graad van ernst: ernstig (nierfalen, gewichtsverlies). Nierinsufficiëntie wordt geïnduceerd door een speciaal 

dieet. De muizen zullen geëuthanaseerd worden op het einde van het experiment, zodat verschillende weefsels 

gecollecteerd kunnen worden voor verdere analyse. Euthanasie zal gebeuren door de muizen te verdoven met nembutal, 

gevolgd door hartpunctie voor bloedcollectie. 

Chronische nierinsufficiëntie is een complexe ziekte, die verschillende orgaansystemen aantast, zoals bv nier, bot en 

bloedvaten. Verschillende factoren spelen hier een rol in. Deze complexe interactie kan niet nagebootst worden zonder 

dieren.

Om te vermijden dat we experimenten uitvoeren die al eens werden uitgevoerd door andere onderzoeksgroepen, hebben 

we een grondig literatuuronderzoek gedaan. Door middel van statistiek werd er bepaald hoeveel dieren we nodig 

hebben, op basis van het minimale effect dat we willen observeren in onze muizen. Zo zijn we zeker dat we correcte 

conslusies kunnen nemen op basis van de resultaten.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen en ratten zijn het beste geschikt voor evaluatie van radiofarmaceutische preparaten, daar zij toelaten om de 

pharmacokinetiek van de radioactieve stof te bestuderen in vivo/ex vivo. Ratten worden veelal gebruikt in NeuroPET 

onderzoek, daar hun hersenvolume groter is tov muizen.

Alvorens de dieren geëuthanaseerd worden, worden ze steeds onder diepe verdoving gebracht. Tijdens de microPET 

scans worden de dieren eveneens onder verdoving gebracht. De lichaamstemperatuur wordt gedurende het gehele 

experiment opgevolgd en op pijl gehouden met behulp van een warmtematje. Ook worden bij de experimenten waarbij 

we verwachten dat de dieren eventueel pijn gaan lijden, de nodige pijnstillers toegediend. Eveneens worden de dieren op 

regelmatige basis gecontroleerd. Al deze handelingen worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel. 

PET beeldvorming laat toe om de concentratie van verschillende moleculen  in beeld te brengen. Hiervoor zijn specifieke 

radioactief gemerkte moleculen ("PET tracers") nodig. Deze tracers moeten grondig geëvalueerd worden voor ze in 

mensen gebruikt kunnen worden.  Dit project laat toe om verschillende tracers te evalueren die affiniteit hebben voor 

HSP90 om zo te rol van HSP90 bij neurologische en oncologische ziekten verder te onderzoeken. De beste tracer zal dan 

later gebruikt worden om nieuwe geneesmiddelen gericht op 1 of meerdere van deze ziekten in de mens te evalueren en 

om de rol van HSP90 verder te onderzoeken in patiënten met deze aandoeningen.

muizen en ratten

312 muizen en 141 ratten

Op de gewenste dag worden de dieren verdoofd met isofluraan (gas), geïnjecteerd met de tracer en na de experimenten 

steeds onder verdoving geëuthanaseerd. Indien we bij de experimenten pijn verwachten, krijgen de dieren de nodige 

pijnstillers. De tracers zullen onderzocht worden in diverse condities en ziektemodellen (kanker, wondheling en -infectie, 

De ernst van het project wordt hierdoor als ernstig ingeschat.

Er wordt gebruik gemaakt van in vivo beeldvorming. Daarvoor zijn dus levende dieren vereist en kan er geen alternatief 

gevonden worden. Een eerste selectie van tracers gebeurt reeds op basis van in vitro data.

Voor elke tracer die getest moet worden zullen er verschillende proeven uitgevoerd worden. De gevraagde hoeveelheid 

muizen/ratten laat dus toe om de eigenschappen van verschillende tracers te testen. Een grondige in vitro screening van 

de mogelijke tracers gaat de biologische evaluatie vooraf zodat alleen de beste kandidaat tracers in proefdieren getest 

worden.

Heat shock protein 90 (HSP90), is deel van de moleculaire chaperones, die instaan voor het correct vouwen en de 

structuur van andere proteinen in stand houden zodat deze hun functie kunnen uitoefenen. Deze enzymen worden tot 

expressie gebracht doorheen heel het lichaam van knaagdieren, primaten en de mens. Het is een belangrijke regulator in 

de algemene cel homeostase en beschermt de cel tegen stress. Overexpressie van HSP90 is waargenomen in verschillende 

tumoren (colorectaal, oraal, melanoma, borst, prostaat ...). Daarnaast is HSP90 ook alomtegenwordig in het centraal 

zenuwstelsel, waar het vermeend betrokken is bij verschillende neurologische ziekten. M.b.v een PET tracer kan de 

activiteit en functie van HSP90 in vivo onderzocht worden.

ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) 18F-en 11C-gelabelde verbindingen, kanker, neurodegeneratieve ziekten, heat shock protein 90, PET

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Positronemissietomografie (PET) tracers voor de visualisatie of heat shock protein 90

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-03-2019 tot 28-02-2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. 

De hartpomp pompt, in vergelijking met de andere devices, bloed van het linker atrium naar de aorta ascendens. Het 

linker atrium is via een thoracotomie of borstoperatie bereikbaar en de pomp kan zodoende via een minimaal 

invasieve ingreep geplaatst worden (thoracotomie). Dit is een belangrijke stap in de vooruitgang van hartpompen. 

Schapen

24+4

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na de ingreep 

zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. De graad van de ernst: ernstig. De dieren zullen geëuthanaseerd worden met een 

injectie euthasol (120mg/kg).  

Om de hemocompabiliteit (= graad van bloedschade ten gevolge van de mechanische werking van de pomp) en het 

uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend proefdiermodel gebruikt te worden. Hartpompen 

oefenen onvermijdelijk hogere krachten uit op het bloed dan het natuurlijke hart. Dit op zijn beurt zorgt voor schade 

aan de bloedplaatjes en rode bloedcellen. 

Volgens de ISO normen wordt aangenomen dat 12 dieren nodig zijn om de haalbaarheid en veiligheid van een toestel 

dat in contact komt met de bloedbaan, aan te tonen.  Omwille van de aard van de ingreep en technische 

moeilijkheden worden 4 extra dieren aangevraagd.

Door middel van dierproeven wil men enerzijds de werkzaamheid en het gebruiksgemak van een nieuwe pomp ter 

ondersteuning van het hart testen en anderzijds de systemische effecten en de eventuele effecten op de organen 

bestuderen. 

Ja, binnen de 2 maanden na einde project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, linker ventriekel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Studie van de effecten van een hartpomp in een levend schaapmodel. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 23/09/2019 - 01/09/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Wat zijn de signalen die nodig zijn voor de vormingvan  lever-achtige weefsels in de muis.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2019-01/12/2020

In dit project, streven wij ernaar om de signalen die nodig zijn voor de vorming van ectopisch leverweefsels beter te 

begrijpen. Voorgaande onderzoeken hebben de succesvulle transplantatie van volwassen hepatocieten in een 

niercapsule gedemonstreerd en daaruit volgende leverweefsel vorming. Tot op heden is het nog onbekend welk 

signaal ervoor zorgt dat de geïmplanteerde hepatocieten kunnen prolifereren op deze ectopische plaats. Voor de 

vorming van een complex en functioneel lever weefsel te vormen is ook de interactie tussen hepatocieten en non-

parenchymale cellen essentieel. In dit piloot onderzoek zullen wij eerst een model tot stand brengen om ectopische 

lever-achtige structuren te groeien in een muis dieeen chronische beschadigingsbehandeling krijgt. In de 

hieropvolgende studies zullen wij onderzoek doen naar de moleculaire signalen die betrokken zijn in dit proces. 

Vanuit deze resultaten zullen wij de mogelijkheden hiervan nagaan met betrekking tot humane applicaties.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Ectopisch, lever, transplantatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Door de grote complexiteit van het lever regeneratie proces is het noodzakelijk om muizen als proefdieren te 

gebruiken. Lagere dieren dan de muis zijn niet toepasbaar voor deze studie. Het muismodel is veel beschreven in de 

literatuur en ook al geoptimaliseerd door ons in voorgaande studies.

Om de negatieve effecten van de operatie te minimaliseren, zullen de dieren behandeld worden met analgesia om de 

pijn te verzachten/elimineren. Om het ongemak voor de dieren te minimaliseren, zullen ze dagelijks gecontroleerd 

worden op gedragsveranderingen en veranderingen in voorkomen. Indien de symptomen van ziekte blijven 

voortduren of erger worden, zal het dier geëuthanaseerd worden. 

Dit project zal leiden tot nieuwe inzichten in hoe men leverweefselgroei kan stimuleren. Deze informatie kan dan 

verder gebruikt en toegepast worden bij levertransplantaties in beschadigde/zieke levers. Dit zal zonder twijfel een 

grote klinische potentieel en relevantie met zich meebrengen.

muizen 

120

De dieren zullen een operatie ondergaan waarbij de hepatocieten geimplanteerd worden in de niercapsule. De dieren 

zullen hiervan pijn en ongemak ondervinden door de chirurgische procedure. Alle dieren zullen geeuthanaseerd 

worden bij de minste signalen van klinische stress. De ernst van dit project wordt als ernstig geschat. De dieren 

worden geëuthanaseerd een bepaalde periode na de operatie voor verdere analyse.

Leverregeneratie kan enkel en alleen bestudeerd worden in levende dieren vanwege de complexiteit die noodzakelijk 

is. Niettegenstaande zullen wij er alles aan doen om het aantal dieren gebruikt in onze experimenten, zoveel mogelijk 

te limiteren door het aanvullen van onze in vivo data met celcultuur experimenten op primaire en onsterfelijke 

cellijnen.

We gebruiken genetische kennis, verkregen bij onze experimenten uitgevoerd op fruitvliegen, om de experimenten bij 

muizen te leiden en zo het aantal dieren dat we nodig hebben te minimaliseren. Het gebruikte muismodel is reeds 

gepubliceerd en geoptimaliseerd in verschillende labo's. We kunnen daarom een minimaal aantal dieren inzetten om 

toch significante resulaten te verkrijgen. 



237

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Kat en chinchilla zijn dieren met goed gehoor voor lage frequenties, en gedragsproeven toonden aan dat deze dieren 

toonhoogte kunnen waarnemen. De kat is de diersoort waarvoor veruit de meeste informatie beschikbaar is over 

structurele en functionele aspecten van gehoor. Dit laat toe experimenten te leiden en resultaten te interpreteren op 

een verfijnde manier die bij andere diermodellen niet mogelijk is. De hoeveelheid informatie die per dier bekomen 

wordt is vele malen een veelvoud van wat op kleinere proefdieren bekomen kan worden. De chinchilla is een kleiner 

dier met zeer goed laag-frequent gehoor, dat verfijnder is en dichter bij de mens staat dan het gehoor van andere 

knaagdieren. De techniek van axonale afleidingen die we ontwikkelden in chinchilla geeft de mogelijkheid om veel 

efficienter data te bekomen van kernen die moeilijk bereikbaar zijn. De strategie is om mechanismen van 

toonhoogte op te sporen in chinchilla, en eens kandidaat-mechanismen gevonden worden, deze verder te 

bestuderen in de kat. Hierdoor vermindert het aantal benodigde katten. De dieren zijn tijdens het ganse experiment 

onder anesthesie.

Het dier krijgt een initiele intramusculaire injectie voor inductie van anesthesie en is vanaf dan gedurende het ganse

experiment onder diepe anesthesie, tot het op het einde van het experiment geeuthanaseerd wordt.

Waarneming van toonhoogte is gestoord bij mensen met een gehoorhandicap, vooral bij remediering van doofheid

via cochleaire implantaten. Kennis van de fysiologische basis van toonhoogte is essentieel om te weten hoe de

perceptie van toonhoogte te verbeteren in deze patienten. 

chinchilla, kat

chinchilla (40 dieren/jaar), kat (4 dieren/jaar).

Het dier ondervindt enkel een intramusculaire prik voor inductie van anesthesie (licht ongemak). Vanaf dan, en voor

de ganse uitvoering van het experiment, is het dier onder diepe anesthesie. Op het einde van het experiment wordt

het geeuthanaseerd door overdosis barbituraat, gevolgd door decapitatie. 

Dit is fundamenteel onderzoek om te begrijpen hoe de anatomische en functionele organisatie van hersencircuits

het fenomeen van toonhoogte 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 in het belang van de onderzoeker zelf dat de experimenten zo efficient mogelijk verlopen,

waarbij een minimaal aantal dieren gebruikt wordt. 

In dit project bestuderen we hoe toonhoogte aangemaakt wordt ter hoogte van de hersenstam. Toonhoogte is niet

een gegeven dat eenvoudig terug te vinden is in de geluidstimulus, maar is een "etiket" dat door de hersenen

aangemaakt wordt wanneer geluiden een periodieke golfvorm hebben. Of de hersenen toonhoogte aanmaken op

basis van de frequentiecomponenten in een geluid, dan wel op basis van de golfvorm van het geluid, is een debat

dat zeer lang aan de gang is, en uiteindelijk enkel via fysiologische proeven beslecht kan worden. Toonhoogte is

belangrijk voor spraakcommunicatie, en is essentieel voor waarneming en appreciatie van muziek.

ja, binnen 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) gehoor, morfologie, neuronen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Aanmaak van toonhoogte in de hersenen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Observatie van immuunactivatie en -regulatie van chronische afstoting na longtransplantatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2019 tot 31/10/2023

De overleving na longtransplantatie blijft laag, voornamelijk door chronische afstoting. Het treft 50% van de patiënten 

binnen de 5 jaar na longtransplantatie. Chronische afstoting wordt veroorzaakt door de herkenning van het 

getransplanteerde orgaan als ‘lichaamsvreemd’ door de ontvanger. Deze herkenning lokt een abnormale immense 

immuunreactie uit tegen het ‘lichaamsvreemd’ orgaan, wat resulteert in aanhoudende orgaanschade. De onderliggende 

mechanismen van chronische afstoting na longtransplantatie blijven onduidelijk, waardoor er geen effectieve therapie 

beschikbaar is voor deze patiënten. De gouden standaard om chronische afstoting na longtransplantatie te bestuderen is 

het muis linkerlong transplant model. De optimalisatie en opvolging van dit model werd beschreven en goedgekeurd in 

een andere ethische aanvraag (P008-2017). Het doel van dit project is om meer inzicht te verwerven in de 

immunologische mechanismen tijdens chronische afstoting.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Long transplantatie, immunologie, chronische afstoting, microchirurgie 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er werd gekozen voor de muis aangezien deze op zowel moleculair als op immunologisch vlak erg gelijkt op de mens. 

Bovendien heeft de muis een erg goed gekarakteriseerd immuunsysteem en genoom. Deze voordelen zorgen ervoor dat 

dit een ideaal model is om de immunologische mechanismen te bestuderen van chronische afstoting. 

Tijdens de operatie zal er op toegezien worden dat de muis voldoende verdoofd blijft. Na de operatie zal het dier rustig 

kunnen ontwaken in een warme kooi met warmtelamp en pijnstilling krijgen voor de volgende 72 uur. Dagelijks zullen 

het gewicht en de algemene toestand van de muizen gecontroleerd worden. Tijdens de bloedname en beeldvorming zal 

de muis verdoofd worden en daarna regelmatig gecheckt worden of het goed ontwaakt. Na een bloedafname zal er een 

injectie worden toegediend om de vochtbalans te herstellen. Indien een muis te veel ongemak ondervindt, zal deze 

verwijderd worden uit het experiment.

De verworven kennis over het onderliggend mechanisme en de rol van de verschillende aanwezige cellen geven 

belangrijke informatie om in de toekomst geneesmiddelen te ontwikkelen die dit ziekteproces kunnen tegengaan. In de 

toekomst zouden nieuwe therapieën getest kunnen worden in het gebruikt muismodel zodat patiënten na 

longtransplantatie op een optimale manier behandeld kunnen worden en geen chronische afstoting meer ontwikkelen. 

Voor deze studie zullen muizen gebruikt worden.

In dit project zullen 216 dieren gebruikt worden. Waarvan de helft enkel zal gebruikt worden als donor voor de 

longlangtransplantatie en de andere helft als ontvanger. 

De dieren worden eerst geopereerd met gepaste verdoving en pijnstilling achteraf. Tijdens de opvolging van 10 weken na 

transplantatie zullen de muizen iedere dag een injectie met immunosuppressiva ontvangen net onder de huid. 

Daarnaast, zal er regelmatig een bloedafname gebeuren en beeldvorming van de longen zal worden uitgevoerd. Dit alles 

zal gebeuren onder de gepaste verdoving en monitoring. Op basis van eerdere studies wordt een ernstig ongemak 

verwacht voor de dieren omwille van het langdurige matige ongemak. Na de opvolging zullen de dieren geëuthanaseerd 

worden na een overdosis van verdoving om de longen te verkrijgen .

Een muismodel is noodzakelijk om een humane longtransplantatie na te bootsen om zo chronische afstoting te kunnen 

bestuderen omdat dit samengaat met de toevoer van bloed en ontstekingscellen naar de long en anderzijds met de 

ademhaling. Naast deze dierstudie zullen we een humane studie uitvoeren waar ook bloed van transplant patiënten zal 

onderzocht worden op dezelfde wijze als in het diermodel. Op deze manier kan het muismodel nog beter gecorreleerd 

worden aan de humane situatie van chronische afstoting na longtransplantatie. Echter is het niet mogelijk in deze 

patiënten om verschillende experimentele therapieën uit te testen alsook bepaalde celtypes uit te schakelen om na te 

gaan wat hun rol is in de ontwikkeling van chronische afstoting. Daarom is het gebruik van dieren nodig om het 

onderliggende mechanisme te bestuderen. 

Op basis van resultaten van voorgaande studies en publicaties met dit muismodel werd met behulp van een statistische 

analyse het minimum aantal muizen bepaald dat nodig is om beduidende verschillen te kunnen observeren tussen de 

isograft groep (= transplantatie tussen genetisch dezelfde muizen, waar geen afstoting zal optreden) en allograft groep 

(= transplantatie tussen genetisch verschillende muizen, waar chronische afstoting zal voorkomen).
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Optimaliseren van de isolatie van macrofagen uit het beenmerg van muizen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24/10/2019 - 22/10/2024

Het project optimaliseert de isolatie van beenmerg macrofagen uit de dij- en scheenbeen van muizen. 

Neen, hier worden alleen weefsels verzameld op vooraf geëuthanaseerde dieren

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Macrofagen, beenmerg, weefselcollectie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Via dit project kunnen we een nieuw experiment introduceren in ons labo. Op deze manier zullen we onze 

verschillende mutanten nog beter kunnen karakteriseren. 

Muis C57BL/6

50 muizen. 

De graad van lijden is Post Mortem (geen ongerief). Alle handelingen zullen gebeuren na het overlijden van de muizen. 

Euthanasie zal gebeuren via nekbreuk

Om de interacties tussen de gastheer en de pathogenen te bestuderen zijn in vitro systemen niet voldoende. Het beste 

model om dit te bestuderen is het muismodel. Hierbij wordt ook het immuunsysteem in rekening gebracht. Daarom is 

het noodzakelijk om het effect van macrofagen te testen in verschillende mutanten. Op deze manier kunnen we onze 

stammen verder karakteriseren. 

Omdat het hier om een pilootstudie gaat, was het niet mogelijk om via statistische analyse het aantal muizen te 

bepalen. Alle stappen worden op een gestandardiseerde manier uitgevoerd zodat we zo vlug mogelijk tot een 

geoptimaliseerd protocol kunnen komen. 

Er worden verschillende maatregelen getroffen om het discomfort van de dieren zo minimaal mogelijk te houden. Er 

wordt voldoende water en eten aangeboden. Er worden ook watjes, papieren rolletjes en stokjes van hout in de 

kooien gelegd. Bovendien zitten de de dieren altijd met 4 samen in een kooi. Hun dag/nacht ritme, temperatuur en 

vochtigheid worden ook dagelijks opgevolgd. Euthanasie zal gebeuren via nekbreuk van vooraf verdoofde dieren.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Bij alle dieren wordt hepatocellulair carcinoma (leverkanker) geïnduceerd. Deze dieren zullen ongemak 

en pijn ondervinden na 6 weken, varierend van matig tot ernstig. De dieren worden 8 weken na 

tumorinductie geëuthanaseerd, of vroeger indien klinische tekenen van pijn en lijden vastgesteld 

worden. Muizen worden gedood met behulp van CO2 of nekbreuk. 

De ontwikkeling van leverkanker is een te complex gegeven om in vitro  te bestuderen. 

We gebruiken genetische kennis, verkregen bij onze experimenten uitgevoerd op fruitvliegen, om de 

experimenten bij muizen te leiden en zo het aantal dieren dat we nodig hebben te minimaliseren. Het 

gebruikte muismodel is reeds gepubliceerd en geoptimaliseerd in verschillende labo's. We kunnen 

daarom een minimaal aantal dieren inzetten om toch significante resultaten te verkrijgen. 

Daar we de ontwikkeling van leverkanker bestuderen, zijn lagere dieren dan de muis niet toepasbaar 

voor onze studie. Het gebruikte muismodel is reeds gepubliceerd en geoptimaliseerd in verschillende 

labo's. We kunnen dus een minimaal aantal dieren inzetten om toch significante resultaten te verkrijgen. 

Om het discomfort van de dieren te minimaliseren, zullen we deze dieren dagelijks controleren op 

veranderingen in gedrag en op uiterlijke kenmerken van pijn. Indien we symptomen van pijn en 

ongemakken vaststellen die aanhouden of verergeren, worden de dieren geëuthanaseerd. 

Dit project zal de upstream regulatie van de oncogenen Yap  en Taz  bestuderen en meer in detail de 

inhibitie van kankerontwikkeling door INF2. De bekomen resultaten zullen nieuwe inzichten geven in 

hoe we Yap en Taz kunnen gebruiken als doelwit bij de behandeling van leverkanker. Dit heeft een zeer 

groot klinisch potentieel en relevantie. 

muizen

1200 muizen

Yap en Taz promoten orgaangroei en tumorontwikkeling, en worden beschouwd als veelbelovende 

doelwitten voor kankertherapie aangezien deze factoren hyperactief zijn in verschillende soorten 

kankers. Nochtans vertonen Yap en Taz geen gekende enzymatische activiteit en het ontwikkelen van 

moleculen die Yap en Taz inhiberen is niet vanzelfsprekend. Ons onderzoek in fruitvliegen heeft 

aangetoond dat inverted formin 2 INF2 essentieel is voor het ontstaan van kanker, doordat het Yap 

activeert. INF2 veroorzaakt mechanische activatie van actinepolymerisatie en inhibeert het APC/b-

catenin destructie complex, wat leidt tot activatie van Yap. Deze ontdekkingen ontrafelen een nieuwe 

INF2-APC signaalweg die Yap activeert en schuiven INF2 naar voor als een nieuw doelwit voor 

kankertherapie. In dit project willen we de rol van INF2 tijdens het kankerontwikkeling bestuderen, meer 

bepaald in muismodellen voor leverkanker, geoptimaliseerd in ons labo.

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) lever, tumorontwikkeling, kanker, INF2 (inverted formin 2), mechanische regulatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Kunnen we kankerontwikkeling in de muizenlever voorkomen door inhibitie van INF2? 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 12/11/2019-11/11/2024
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Zoals aangegeven in talloze publicaties in de literatuur, zijn ratten het meest geschikte diermodel voor de studie van 

orthodontische tandbewegingen in vivo. De keuze van ratten werd ook bepaald door het gemak van huisvesting, de 

verminderde grootte, betaalbaarheid, volgzaamheid en snel post-operatief herstel en door het feit dat protocollen 

voor OTM al voor hen zijn gedefinieerd. De reden om muizen niet te gebruiken, is omdat ze te klein zijn om 

orthodontische apparatuur te repareren, en de tandbeweging te klein zal zijn om te worden waargenomen en 

vergeleken.

1. Dagelijkse evaluatie van de gezondheidstoestand en het lichaamsgewicht.

2. Alle ingrepen worden uitgevoerd onder narcose om ervoor te zorgen dat ze niet bewegen of zich ongemakkelijk 

voelen tijdens manipulatie.

3. Voedselresten in de spiraalveer die zich tijdens OTM verzamelen, worden verwijderd om ontsteking en pijn te 

voorkomen.

4. Vanaf het begin van OTM wordt de pellets gedrenkt in water 

5. De mondholte van ratten wordt gedesinfecteerd met in chloorhexidine doordrenkte katoenpellets 

We willen de kennis over de biologische basis van OT verbreden, wat een directe klinische impact zal hebben op de 

dagelijkse orthodontische praktijk. Om dit doel te bereiken, omvat het project het opzetten van een rattenmodel, 

voorbereiding en injectie van stamcellen, micro-CT, histomorfologisch onderzoek en ultrastructureel TEM-onderzoek. 

Als we slagen, zal dit experiment idealiter de deur openen voor het toepassen van stamceltherapie bij orthodontische 

tandbewegingen om de behandeltijd idealiter te verkorten.

Wistar ratten

50

Orthodontische tandbewegingen worden gedurende 24 dagen in de ratten uitgevoerd door het protocol van 

Kirschneck et al te volgen. De stamcellen worden geïnjecteerd via het parodontale ligament. Al deze procedures 

worden onder systemische anesthesie uitgevoerd door intraperitoneale injectie van ketamine en Xylazine, dus die 

ratten zullen niet lijden. Het orthodontisch apparaat dat in de mond van de dieren geplaatst wordt, zal een kracht 

van 25 g uitoefenen, die geen ernstige pijn veroorzaakt. Deze krachten zijn vergelijkbaar met de kracht die uitgevoerd 

wordt bij mensen tijdens conventionele orthodontische therapie.

Voor de in vivo beeldvormingsprocedures (micro CT) zullen de ratten worden verdoofd met isofluraan. Aan het einde 

van de experimenten, op de aangegeven tijden, worden de dieren geëuthanaseerd door CO2.

In vitro analyses zijn al uitgevoerd met positieve resultaten. Het is noodzakelijk om te onderzoeken of parodontale 

ligamentstamcellen het OT in vivo kunnen versnellen en de onderliggende mechanismen ervan te onthullen.

Dieren zullen in vivo worden gescand met Micro CT op verschillende tijdstippen om te voorkomen dat ze moeten 

worden opgeofferd om histologie te doen. De interventies zullen ook worden uitgevoerd met behulp van een 

gesplitste mondbenadering, waardoor de ratten hun eigen interne controles kunnen zijn en daardoor minder dieren 

nodig zijn. Na een pilootexperiment van 4 dieren per groep (in totaal 8 ratten) zal de variabiliteit worden 

geanalyseerd om de juiste steekproefomvang te schatten en het aantal benodigde dieren aan te passen.

In deze studie willen we rol van de stamcellen van de parodontale ligament tijdens orthodontische tandverplaatsing 

(OT) onderzoeken. De laatste jaren werd veel aandacht besteed aan het versnellen van de orthodontische 

tandverplaatsing. Omwille van een gebrek aan basiskennis betreffend de biologie van tandverplaatsing, werden 

suboptimale technieken voorgesteld. Sommige van deze technieken worden gebruikt in patiënten zonder voldoende 

wetenschappelijke basis. 

Hydrogel scaffolds op basis van Extracellulaire matrix (ECM) zijn nu beschikbaar om stamcellen aan te brengen in de 

weefsels. Deze stamcellen kunnen ook gelabeld worden en getraceerd met behulp van Micro-Computed Tomography. 

Dit  opent een  deur voor tissue engineering in de tandheelkunde. 

We zouden deze technieken willen gebruiken om de rol van de parodontale stamcellen in de tandverplaatsing te 

bestuderen in vivo. 

ja, binnen de 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) orthodontische tandbeweging, stamcellen, parodontale ligament, alveolair bot, microCT

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Biologie van de orthodontische tandverplaatsing

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2019 tem 01/12/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In het eerste experiment zullen er canules geïmplanteerd worden om een extracorporeel circuit te 

creëren. In het tweede experiment  zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een 

thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na de ingreep zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. 

De graad van de ernst: ernstig. De dieren zullen geëuthanaseerd worden met een injectie euthasol 

(120mg/kg).  

Om de hemocompabiliteit en het uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend 

proefdiermodel gebruikt te worden. 

Omwille van de een mogelijke uitval en omwille van de variabiliteit binnen de dieren is het aantal 

van 4+1/12+2 te verantwoorden. 

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. 

De toekomst ligt bij kleinere hartpompen die minimaal invasief geïmplanteerd kunnen worden. De 

miniVAD is zo een pomp. Om deze nog verder te optimaliseren wil men 2 verschillende 

lagermaterialen met elkaar vergelijken, deze chronisch testen om de patiënt in de toekomst zo een 

optimale pomp te kunnen aanbieden. 

Schapen

4 (+1) / 12 (+2)

In eerste instantie wil men 2 verschillende lagermaterialen van de miniVAD bestuderen om 

vervolgens de geoptimaliseerde lager in een chronisch diermodel te evalueren. 

ja, binnen de 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, LV

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van de miniVAD in een diermodel. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/08/2019 - 31/08/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie van de systemische effecten van het Abbott assist device in een in vivo diermodel. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/08/2019 - 30/07/2023

De firma Abbott ontwikkelde een nieuwe linker ventrikel assist device ter ondersteuning van het hart bij 

patiënten met chronisch hartfalen. Door middel van dierproeven wil men de werkzaamheid en het 

gebruiksgemak van de het device testen enerzijds en anderzijds de systemische effecten en de eventuele 

effecten op de organen bestuderen. 

ja, binnen de 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hartpomp, chronisch, LV

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. 

Deze Abbott LVAD heeft een geïntegreerde flowmeter met 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. 

In vergelijking met andere, reeds bestaande LVADs, ligt de focus op een steeds kleiner assist device 

ontwikkelen, met als doel over te gaan tot minimaal invasieve implantatietechnieken. 

Schapen

24+4

Er zal een implantatie gebeuren van de hartpomp via een thoracotomie onder algemene anaesthesie. Na 

de ingreep zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. De graad van de ernst: ernstig. De dieren zullen 

geëuthanaseerd worden met een injectie euthasol (120mg/kg).  

Om de hemocompabiliteit en het uiteindelijke effect van de pomp te bestuderen, dient een levend 

proefdiermodel gebruikt te worden. 

Omwille van de variabiliteit binnen de verschillende dieren en een mogelijke uitval  is het aantal van 24+4 

te verantwoorden. 

Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Het belang van eiwit LEDGF in leukemie en hersenontwikkeling. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/10/2019 - 29/09/2024

In dit project willen we achterhalen of het cellulair eiwit LEDGF, dat in alle weefsels tot expressie wordt 

gebracht, enerzijds kan bijdragen tot een verhoogde gevoeligheid voor leukemie-behandeling en anderzijds of 

LEDGF een rol speelt in de hersenontwikkeling.

ja, binnen de 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) LEDGF leukemie hersenontwikkeling

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Vergelijkbare modellen in lagere diersoorten zijn niet beschikbaar. 

Muizen met symptomen van leukemie of pijn zullen geuthanaseerd worden. Muizen die ingrepen ondergaan 

zullen correct verdoofd worden en pijnstilling/antibioticum krijgen na de ingrepen. 

Indien de in vivo experimenten kunnen bevestigen wat reeds in vitro werd aangetoond, verhoogt inhibitie van 

LEDGF in combinatie met reeds bestaande behandeling cytarabine de gevoeligheid van de cellen ten opzicht 

van deze medicatie. Dit kan remissie bij leukemie versnellen. De resultaten die bekomen worden uit de 

hersenontwikkeling kunnen bijdragen aan de algemene kennis van LEDGF.

muizen

Er zullen maximaal 180 dieren gebruikt worden voor het leukemie deel. In het tweede deel zullen maximaal 90 

dieren gebruikt worden.

Een groot deel van de muizen zal leukemie ontwikkelen. Deze muizen worden dagelijks opgevolgd in het 

experiment. Bij symptomen van pijn of verlies van levenskwaliteit, worden deze muizen geuthanaseerd en 

gebruikt voor verder onderzoek.  De graad van ernst bij deze experimenten is matig. 

Er werden reeds cellulaire experimenten uitgevoerd.

Literatuur zal voortdurend worden opgevolgd zodat er geen duplicatie van experiment kan plaatsvinden. 

Experimenten zullen geïnitieerd worden in kleine groepjes. Bij relevante uitkomst zal het experiment herhaald 

worden en data gegroepeerd. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

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 verdere ontwikkeling van een

model van de droge vorm van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie in muizen en de bepaling van de in vivo

activiteit van nieuwe therapieën. 

ja, binnen de 2 maanden na het eidne van het project

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project ontwikkeling van een nieuw model voor droge vorm van maculaire degeneratie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hydroquinone - Maculaire degeneratie - ontwikkeling geneesmiddelen

neen

ja

neen

muis

2300

Dit muizen model 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.

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.

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 het meest gebruikte dier voor de studie om efficiëntie van compounds na te kijken. Dit model in de muis is

grotendeels gekarakteriseerd en besproken in de literatuur. Het oog van de muis maakt het mogelijk om produkten

lokaal toe te dienen in de vorm van 'slow release formulations'. Deze muis 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Proof-of-concept for in vivo biofilm monitoring op medische (orthopedische trauma) implantaten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/20109-31/12/2022

Biofilms zijn oppervlakte-geassocieerde microbiële gemeenschappen die zeer tolerant zijn tegen de meeste 

antimicrobiële stoffen en persistente besmettingen veroorzaken bijvoorbeeld in industriële leidingsystemen, alsook 

op medische implantaten. Het hoofddoel van het Bisceps project is het ontwikkelen van een nieuwe 

sensortechnologie, gebaseerd op impedantiemeting door microelektrode-arrays, die in vivo en in situ biofilm-

monitoring en voorspelling van hun gevoeligheid aan bepaalde antimicrobiële middelen mogelijk maken. Specifiek 

wordt gefocust het leveren van een proof-of-concept voor de in vivo toepasbaarheid van impedantiesensoren op 

medische implantaten door middel van een konijnenfractuurmodel en de in situ toepasbaarheid in de 

voedingsindustrie door middel van een pilootschaal reactormodel en voedselproductie-installatie.

ja, binnen 2 maanden na het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) biofilm, in vivo sensor, impedantie, orthopedisch implantaat, konijnmodel

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Het diermodel is een beproefd, klinisch relevant fractuurmodel, dat in verschillende onderzoeken is gevalideerd. Het 

model omvat zowel infectie als botgenezing (Arens et al. 2015).

Methoden gebruikt om ongemak te verminderen / uit te schakelen: Sedatie met medetomidine, midazolam en 

fentanyl

Transfer naar operatiekamer waar de dieren propofol ontvangen (inductie)

Onderhoud van anesthesie met behulp van gasanesthesie. Systemische analgesie wordt preventief geleverd door 

NSAID en fentanyl. Tijdens algemene anesthesie worden de konijnen gevolgd met behulp van arteriële 

bloeddrukmeting, pulsoximetrie, capnografie en inspiratoire en anesthesiegasanalyse.

Post-operatieve analgesie: NSAID SC elke 24 uur gedurende 5 dagen, buprenorfine IM

Contaminerende en infecterende biofilms kunnen zich vormen op een groot aantal materialen en oppervlakken in 

de medische sector (incl. implantanten), de industrie, de landbouw en de huishoudomgeving en hebben als zodanig 

een grote invloed op antimicrobiële behandeling, desinfectie en materiaalbescherming. Biofilms worden 

geassocieerd met grote kosten (ongeveer 500 miljard dollar per jaar wereldwijd). Het toepassingspotentieel van de 

biofilmsensoren is daarom groot en relevant voor verschillende medische en industriële sectoren. Specifiek zal 

succesvolle toepassing van de sensoren op medische implantaten leiden tot een vroegtijdige vaststelling van 

biofilminfectie, een optimale voorspelling van de beste antimicrobiële behandeling en een accurate opvolging van 

het effect van de behandeling.  Dit moet leiden tot een meer effectieve behandeling,  minder revisie-operaties en 

kortere ziekenhuisverblijven. 

New Zealand White konijnen

31 dieren

Klasse: matig. Chirurgie onder algemene anesthesie en geschikte analgesie, geassocieerd met post-chirurgische 

achteruitgang van de algemene toestand (orthopedische chirurgie met effectieve stabilisatie en wondbehandeling). 

Uit ervaring met dit infectiemodel weten we dat de infectie gelokaliseerd is op het implantaat, bot en 

aangrenzende zachte weefsels, zonder enige systemische reacties. Wondproblemen komen ook niet vaak voor 

(Arens et al. 2015). Euthanasie wordt uitgevoerd door middel van een intraveneuze overdosis barbituraat.

De technologie wordt eerst uitvoerig geëvalueerd in vitro en gebruikmakend van beencellijnen. De uiteindelijke 

validatie dient te gebeuren in vivo.

Pilootstudie met 5 groepen met 6 dieren (Puetzler et al. 2018) (plus 1 reserve)

Verantwoording aantal: - Groep 1: niet-geïnfecteerd (achtergrondimpedantiemetingen)

  - Groep 2 + 3: besmet met S. aureus (JAR060131) (monitoring van infectie door impedantiemeting gedurende 4 

(groep 2) en 10 weken (groep 3)

  - Groep 4 + 5: besmet met S. aureus (JAR060131) (om de tolerantie / gevoeligheid van biofilms voor een aantal veel 

gebruikte antibiotica te voorspellen). Groep 4 behandeld met AB voorspelde actief te zijn, Groep 5 met AB voorspeld 

inactief te zijn.
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Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

je

neen

neen

neen

Ja, jaarlijks rapport van uitgevoerde experimenten

Generisch project met jaarlijkse revisie

Kanker, antilichaam, remmende molecule

ja

Aangezien functionele zware-keten antilichamen enkel voorkomen bij Camelidae, zijn gedomesticeerde lama's een 

evidente keuze. De dieren worden enkel gehanteerd door getrainde medewerkers en worden opgevolgd door een 

ervaren dierenarts. Dieren die in proef zijn, worden zo weinig mogelijk uit hun normale omgeving gehaald. Dit zorgt 

ervoor dat ze het stressniveau laag gehouden wordt. Alle lama’s hebben voldoend ruimte om vrij te grazen en 

hebben toegang tot stallen. Er is een stofbad en heuvels om te spelen. Bij warm weer zijn er schaduwplaatsen en 

kunnen dieren nat gespoten worden. Er wordt voldoende variatie in de voeding gebracht en veel aandacht besteed 

aan indeling van de groepen.

Alle handelingen gebeuren door ervaren en getraind personeel. Bij bloednames van 100 ml of meer worden de 

dieren gesedeerd. Voor intradermale injecties en electroporatie door middel van korte electrische pulsen worden de 

dieren onder narcose gebracht. 

neen

neen

neen

De dieren ondergaan een immunisatieprocedure waarbij ze het antigen door middel van injecties toegediend 

krijgen. Hierbij wordt tevens een adjuvant gebruikt om het immuunsysteem te stimuleren. Dit kan soms een 

nevenreactie veroorzaken zoals lokale zwellingen, stijfheid en/of verminderde eetlust. De hinder beperkt zich 

meestal tot 1, soms 2 dagen na de injectie en verminderd meestal naar het einde van de proef toe. 

Bij immunisaties d.m.v. DNA/RNA worden de dieren onder narcose gebracht voor intradermale injecties gevolgd 

door een lichte elektroshock.  Aangezien hier geen adjuvant voor gebruikt wordt; zijn er geen nevenreacties nadien. 

Wel kan er locale huidreactie zijn die meestal beperkt blijft tot korstjes waar injecties gedaan werden.  

In de meeste gevallen is de verwachte ernstgraad zwak, maximaal is dit matig.  Alle ongemakken verdwijnen na 

afloop van de proef. De dieren kunnen daarom hergebruikt worden. Als ze niet meer voor wetenschappelijk 

doeleinden gebruikt kunnen worden, zal bekeken worden of adoptie mogelijk is. Indien dit wegens ouderdom, 

gezondheid, of gedrag niet mogelijk is, zal het dier geeuthanaseerd worden.

Bij een natuurlijke immuunrespons wordt een brede waaier aan verschillende antilichamen door de lama 

geproduceerd. In het labo kan hierop een selectie gedaan worden naar het antilichaam van interesse. Het is tot op 

heden nog niet mogelijk om deze natuurlijke reactie in vitro na te bootsen. De methoden waarbij synthetische 

antilichaam ‘bibliotheken’ aangemaakt worden, kan nog niet dezelfde kwaliteit leveren als in vivo maturatie.  

Vaak worden antigenen van verschillende projecten gecombineerd zodat maar één dier nodig is. Dit vermindert de 

hoeveelheid dieren enorm. Bovendien kan eenzelfde dier, mits recuperatietijd van 3 maanden, voor meerdere 

immunisatieproeven gebruikt worden. Het aantal experimenten ligt dus hoger dan het aantal gebruikte dieren. 

Antilichamen zijn de kern van de immuunreactie.  Camelidae zijn de enige dieren die speciale “mini-antilichamen” 

aanmaken. Zij zijn minder complex dan de gewone antilichamen, maar herkennen en binden even goed 

lichaamsvreemde indringers. Ze zijn daarom een veelbelovend eiwit gebleken in allerlei toepassingen. 

Het doel van deze experimenten, is het opwekken van een immuunreactie bij lama’s of alpaca’s om specifieke “mini-

antilichamen” te produceren tegen een welbepaald doelwit.  Lama’s of alpaca’s krijgen het doelwit toegediend 

waardoor een natuurlijke immuunrespons ontstaat. De dieren produceren daarbij “mini-antilichamen” die terug te 

vinden zijn in het bloed. De genetische code voor deze mini-antilichamen kan uit de bloedcellen gezuiverd worden 

en ingebouwd worden in bacteriecellen. Zij produceren dan de “mini-antilichamen” in grote hoeveelheden.  

Met een gespecialiseerde techniek, kunnen enkel de gewenste “mini-antilichamen” geselecteerd worden. 

Mini-antilichamen hebben verschillende voordeeln: 1) Door hun kleinere afmetingen, kunnen ze binnendringen in 

celstructuren die voor gewone antilichamen niet toegankelijk zijn. 2) Bovendien zijn ze veel makkelijker te 

produceren. 3) Tot slot zijn ze beter bestand tegen extreme omstandigheden (zoals zure milieus en hoge 

temperaturen).

De gezuiverde “mini-antilichamen” worden voor verschillende doeleinden gebruikt: als onderzoekswerktuig (voor 

structuurbepalingen van proteïnes, om enzymmechanismen te ontrafelen, …); als probe in diagnostische testen, of 

als therapeutisch molecule.

Lama's of Alpaca's

De immuunreactie van een dier is zeer complex en afhankelijk van vele factoren. Het resultaat van de immunisaties 

is dan ook onvoorspelbaar en varieert voor elk antigen, dier of tijdstip. Het aantal immunisatie-experimenten/jaar is 

afhankelijk van de aanvragen die we krijgen vanuit de klanten. Dit ligt rond 90 immunisatie-experimenten waarbij 

meer dan 70% van de dieren hergebruikt worden.  

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Opwekken van een antigen-specifieke immuunrespons bij Camelidae
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

Evaluatie van melkzuurbacteriën voor het opwekken van een hogere verdraagzaamheid voor allergische 

voedselbestanddelen.

2019 - 2024

neen

ja

neen

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) melkzuurbacteriën, voedselallergie

Er zijn momenteel geen alternatieve dierloze methoden beschikbaar.

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.

Het subcutaan muismodel in C57Bl/6 muizen staat omschreven als goed model voor de evaluatie van een 

therapie.

De dieren worden gedurende een week geacclimatiseerd om stress tijdens de dierproef te verminderen. Vanaf 

een gewichtsverlies van 20% en een symptomenscore groter dan 4 zal het dier vroegtijdig worden gedood.

neen

neen

C57Bl/6, Balb/c, C3HeJ muizen; n=360 + n=480 from one of the three strains

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 allergische reactie in het serum, milt en 

lymfeknopen te bekijken en om na te gaan hoe goed de behandelende voedseleiwitten afgeleverd worden. De 

dieren worden onder verdoving gebracht door middel van een injectie en worden daarna gedood.

Indien succesvol, zal de behandeling met deze melkzuurbacteriën bijdragen tot een betere verdraagzaamheid 

van voedsel waarvoor een allergie bestaat. Dit zou kunnen leiden minder hevige reacties voor de patiënt. 

Pinda is een berucht en veel onderzocht allergeen. Een minimale hoeveelheid leidt bij sommige mensen al tot 

ernstige reacties. Ook lijkt pinda-allergie steeds vaker voor te komen. Een pinda-allergie is niet te genezen en 

blijft vaak levenslang bestaan. Daarom moet je bij een pinda-allergie een pindavrij-dieet volgen en altijd blijven 

letten op de aanwezigheid van pinda(sporen) in voedingsmiddelen. Adrenaline kan worden toediend, waardoor 

de allergische reactie afneemt. Als patiënt krijg je een adrenalinepen die je kunt gebruiken om een 

anafylactische reactie tegen te gaan. Mildere verschijnselen van een allergie kunnen worden bestreden met anti-

histaminica. In dit project zal bestudeerd worden of door orale toediening van melkzuurbacteriën,  die bepaalde 

voedingseiwitten vrijstellen, een soort verdraagzaamheid voor dit voedsel kan worden opgewekt.
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Vulgariserende titel van het project

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

5 jaar

neen

ja

neen

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) darmanastomose, tissue engineering, stamcellen, regeneratieve geneeskunde

Verbetert ons nieuwe produkt darmwandlekkage in geopereerde ratten?

Met in vitro  onderzoek kan niet de ingewikkelde fysiologie van intestinale wondheling in een lichaam nagebootst worden. Om 

veiligheid en efficiëntie van de therapie te kunnen garanderen, zijn in vivo modellen nodig. Aan de ontwikkeling van ons 

nieuwe produkt ging het nodige in vitro  onderzoek vooraf, in in vivo  modellen kan het effect van ons nieuwe produkt op een 

levende darm met darmperistaltiek nagegaan worden. 

Informatie uit elk experiment-onderdeel zal er voor zorgen dat minimale aantallen in volgende experimenten kunnen gebruikt 

worden door herberekeningen van de statistische analysen.

Volgens een wetenschappelijke consensus (bereikt onder 40 internationale auteurs) is de rat een goed model om darmhechting 

op te bestuderen. Een knaagdier is aangewezen om behandelingen te testen vooraleer over te gaan naar een grotere diersoort.

De dieren worden behandeld met pijnstillers en er wordt bloed lactaat gemeten, een goede voorspeller voor het optreden van 

buikvliesontsteking zodat lijden kan voorkomen worden.

neen

neen

In dit project worden ratten gekozen als model voor darmhechtingen. In de eerste fase van de studie blijven aantallen beperkt, 

er wordt eerst op dode ratten door een chirurg bekeken hoe het construct best aangebracht wordt in de darm. Efficiëntie van 

het construct wordt dan eerst uitgetest op een kleine groep ratten. Aan de hand van die resultaten wordt gekeken hoe het 

construct verder getest wordt. Er wordt uitgegaan van 36 mogelijke studie-opzetten met telkens 15 ratten + 22 controles, maar 

na elk experiment kan met meer informatie een betere berekening gemaakt worden, kunnen experimenten geschrapt worden 

en worden aantallen tot een minimum beperkt. Het maximum dat we in totaal gebruiken is 562 ratten.

Na de darmoperaties wordt pijnstilling voorzien voor enkele dagen en worden de dieren goed opgevolgd. Bij de controle groep 

en bij dieren waarbij het construct mogelijk faalt, kan buikvliesontsteking optreden door lekkage van de darm. Graad van ernst 

is beperkt tot matig, in het geval van buikvliesontsteking kan de ernst ernstig worden maar om onnodig lijden te vermijden, 

wordt lactaat in het bloed gemeten als goede parameter om buikvliesontsteking tijdig te detecteren zodat dieren kunnen 

gedood worden vooraleer klinische symptomen van buikvliesontsteking zich presenteren.

Bij darmoperaties van karteldarm en endeldarm waarbij nieuwe verbindingen (anastomose) tussen twee stukken darm worden 

gemaakt (bijvoorbeeld bij verwijdering van tumoren), onstaan vaak complicaties in de vorm van darmlekkage. Dit kan ernstige 

gevolgen hebben zoals buikvliesontsteking en bloedvergiftiging met kans op overlijden. Darmhechtingen gebeuren vaak op ziek 

darmweefsel waardoor deze ernstige complicaties helaas vaak voorkomen. Ons nieuwe produkt combineert tissue engineering 

met regeneratieve geneeskunde: de basis van het product is een absorbeerbaar polymeer waaraan stamcellen, MAPC, worden 

toegevoegd. Dit zijn voorloper cellen uit beenmerg. In andere studies werd aangetoond dat ze wondheling stimuleren, dus in 

dit project wordt nagegaan of ze dat ook in darmweefsel kunnen. Met deze combinatie van technieken kunnen gevaarlijke 

complicaties na darmhechtingen vermeden worden en kunnen nieuwe toepassingen gevonden worden in het kader van 

weefselherstel. 

De onderzoekers hebben een product ontwikkeld dat wondheling verbetert na darmoperaties en darmlekkage tegen gaat. Het 

product is gebaseerd op een polymeer (organische verbinding) waaraan stamcellen worden toegevoegd. Bedoeling is dat het 

construct de wonde beter gaat afdekken, de stamcellen in de wonde gaan ingroeien en op die manier herstel van het 

darmweefsel gaan bevorderen. Het polymeer gaat gedurende enkele weken zijn sterkte behouden waardoor de darm tijd krijgt 

om te helen. In dit project wordt nagegaan of ons nieuwe produkt wondheling verbetert, wat de lange termijn effecten zijn van 

het product op het darmweefsel, en hoe de afzonderlijke componenten van dit nieuw produkt bijdragen aan wondheling om 

op die manier de optimale samenstelling en constructie te vinden voor het product.

Na afloop van de behandeling zullen de ratten na 4-10-30-60 of 90 dagen of na bereiken van de humane eindpunten opgeofferd 

worden zodat organen microscopisch (weefselonderzoek) kunnen bekeken worden om na te gaan hoe het product invloed 

heeft gehad op de darmheling.
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Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

3D celculturen van het darmsysteem worden gebruikt als ex vivo  model voor het bestuderen van het intestinaal epitheel. 

Naast ex vivo  modellen kan gebruik gemaakt worden van een in vitro  model dat het menselijke gastro-intestinaal microbiële 

ecosysteem nabootst. Beide technieken kennen echter beperkingen: afwezigheid van interactie tussen gastro-intestinaal 

systeem en het complexe microbioom waardoor de immuunreacties en micro-omgeving niet kan worden bestudeerd. Om deze 

reden wordt verkozen om gebruik te maken van een in vivo model.

Gezien het experimentele karakter van het onderzoek worden verschillende piloot experimenten geïntegreerd in dit project. 

Voor deze experimenten wordt het aantal dieren beperkt tot 5 dieren per groep. Verder beperken we ons tot het minimum 

aantal dieren om statistische significantie te bekomen. Dit minimum definiëren wij als zijnde 7, 10 of 12 dieren voor 

moleculaire, microbiële en overlevingsanalyses respectievelijk.

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). Daarboven is het AOM/DSS darmkanker model reeds geoptimaliseerd in het 

C57BL/6 muismodel (Zackular et al. , 2013) en wordt dit model vaak gebruikt binnen het onderzoeksveld van de gastro-

microbiologie (Wong et al ., 2017; Dejea et al. , 2018).

Wanneer het algemeen welzijn van het dier drastisch achteruit gaat, zal het dier opgeofferd worden. Eindpunten die in 

rekening genomen worden zijn onder meer significant gewichtsverlies en gereduceerde voedseliname. Deze parameters zullen 

dagelijks worden gecontroleerd.

neen

neen

C57BL/6J mannelijke muizen – 8 weken oud: 470 dieren.

De dieren zullen darmkanker ontwikkelen, blootgesteld worden aan pelvische bestraling (hoge acute dosissen tot 12 Gy of lage 

gefractioneerde dosissen van 2 Gy) en na een vooraf gedefinieerde periode worden geëuthanaseerd zodat dissectie kan 

plaatsvinden. Deze interventies zullen leiden tot matige neveneffecten: rectale prolaps, gewichtsverlies, inflammatie,  dysbiose 

en diarree. Echter, voor één vierde van alle dieren worden dezelfde neveneffecten geschaald als ernstig met als reden dat deze 

groep zal worden opgevolgd tot ze een natuurlijke dood sterven. Andere interventies zijn orale toediening van FMT en het 

vers collecteren van fecale stalen. Beide interventies worden beschouwd als mild.

Euthanasie door middel van cervicale dislocatie gevolgd door dissectie. Een uitzondering zal plaatsvinden voor de dieren die 

gebruikt worden voor de overlevingscurve, deze dieren zullen op natuurlijke wijze overlijden.

Het potentieel van FMT om gastro-intestinale en gastro-microbiële schade te voorkomen en/of verhelpen in een darmkanker 

achtergrond moet nog worden bevestigd. Het is essentieel om de potentiële effecten van FMT goed in kaart te brengen in een 

muismodel zodat dit zich in de toekomst eventueel kan vertalen als aanvullende therapie in het huidig behandelingsplan van 

patiënten die bestraling van de buikregio ondergaan.

De eerste doelstelling van dit project is het integreren van een orthotoop darmkanker muismodel (AOM/DSS) in de 

onderzoeksgroep. De tweede doelstelling omvat het beschrijven van de (neven)effecten van blootstelling aan ioniserende 

straling (X-stralen) op tumoren ter hoogte van de darm, aangrenzend gezond weefsel en het gastro-intestinaal microbioom. De 

derde doelstelling betreft het beschrijven van het potentieel beschermend effect van fecale microbiële transplantatie (FMT) in 

het al dan niet bestraalde darmkanker muismodel.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) darmkanker, microbioom, dysbiose, radiotherapie, fecale microbiële transplantatie (FMT), C57BL/6J

neen

neen

neen

Identificatie van een therapeutisch gastro-intestinaal microbioom ter bescherming van straling geïnduceerde dysbiose in een 

muismodel voor darmkanker.

01/02/2019 - 31/01/2024

ja

ja

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

Er is geen andere methode die kan worden gebruikt om te zien of het kunstmatige hart het leven op een veilige 

manier kan ondersteunen. We hebben alternatieve methoden gebruikt om ons voor te bereiden op deze stap, 

namelijk computersimulatiehandelingen en laboratoriumtests met bloeddonaties en verschillende soorten 

oplossingen die bloed zouden moeten simuleren.

Zodra het vereiste aantal dieren gedurende het vereiste aantal dagen heeft geleefd, wordt het onderzoek 

beëindigd. Het vereiste aantal en de studieduur worden bepaald door de regelgevende instanties (bijvoorbeeld 

EMA en FDA). Leidraad van de FDA zal bekend moeten zijn voordat het onderzoek wordt gestart (momenteel in 

navraag).

Grote volwassen schapen (ongeveer 100 kg lichaamsgewicht) worden geselecteerd omdat ze vergelijkbare eisen 

stellen qua hartpompfunctie als mensen. Ze hebben ook een vergelijkbare borstomvang. Bovendien tolereren ze 

verschillende onderzoeksprocedures goed als ze gewoon worden vastgehouden. Aangezien het volwassen dieren 

zijn, zullen ze bovendien niet groeien tijdens het onderzoek, zodat de vereisten voor de hartfunctie niet zullen 

veranderen, dit betekent dat de eisen tijdens het onderzoek constant zullen zijn en dus gemakkelijker te 

evalueren.

Dagelijkse visuele controle van de dieren zal worden uitgvoerd, en daarnaast in de kritische periode na operatie 

is er 24h/24h bewaking (oa met camerabewaking) voorzien om direct in te grijpen mochten er zich onverwachte 

problemen voordoen. Een dierenarts is steeds van wacht. Daarnaast wordt alle ondersteunende medicatie 

voorzien om de gezondheid en welzijn tijdens/na operatie te garanderen: pijnstilling, ontstekingsremmers, 

antibiotica,.... Gerenomeerde hartspecialisten zullen de operatie uitvoeren in omstandigheeden zoals deze bij de 

mens zou plaatsvinden.

neen

neen

Schaap, 38 dieren (8 dieren die onder verdoving zullen blijven tot het einde van de proef, en 30 dieren die wakker 

zullen worden na de operatie en opgevolgd voor maximaal 90 dagen)

Het kunstmatige hart kan bijwerkingen veroorzaken zoals beroerte, bloeding en infecties. Als dit gebeurt, wordt 

het dier ge-euthanaseerd om het lijden tot een minimum te beperken. Ze zullen dan worden onderzocht om te 

beslissen of het kunstmatige hart veilig is om mee te leven. De eerste testen zullen gebeuren op dieren die onder 

verdoving zijn en blijven tot het einde van de testperiode (meerdere uren)= non-recovery score. Voor de dieren in 

een chronische proef wordt een ernstige pijnscore gegeven, omwille van mogelijk falen van het kunsthart en dus 

mogelijke neveneffecten vergelijkbaar met een ernstige hartaandoeningEuthanasie

Dit project zal nuttig zijn voor mensen met een hartaandoening die zo ziek zijn dat ze een nieuw hart nodig 

hebben. Het probleem is dat er niet genoeg harttransplantaties ter wereld zijn om iedereen te helpen die er een 

nodig heeft. Daarom is het goed om nieuwe kunstmatige harten te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt in 

plaats van het echte menselijke hart. Als dit project succesvol is, kan het de levens redden van patiënten met een 

hartaandoening.

Het doel is om de functie van een nieuw kunsthart te evalueren. Een kunstmatig hart is een machine die het hart 

kan vervangen bij een mens wiens hart niet meer kan pompen vanwege een hartaandoening. De onderzoekers 

van dit project hebben een compleet nieuw type kunsthart ontwikkeld dat nooit eerder in een levend wezen 

werd getest maar veelbelovend is volgens de eerste labo-resultaten. Voordat het kunstmatige hart kan worden 

getest bij patiënten met een hartaandoening, moet het bij dieren worden getest. Daarom zal het hart van een 

dier worden verwijderd en zal het kunstmatige hart zijn plaats innemen. Het dier zal leven met het kunstmatige 

hart en zijn gezondheid zal worden waargenomen om te zien dat het kunstmatige hart veilig is. 

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kunsthart

neen

neen

neen

Evaluatie van een nieuw kunsthart

5 jaar

neen

ja
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek
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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

bij de dieren te minimaliseren.

Vulgariserende titel van het project
Het effect van vrij en in nanopartikels ingesloten DMXAA op tumorgroei in muizen

Looptijd van het project 2 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nanopartikels; tumorgroei; optimale dosis bepaling; bijwerkingen verminderen

ja
neen
neen

neen
neen
neen

neen

neen

Door het gebruik van tumor cel lijnen waarvan we weten dat ze goed groeien in de muizen en uniforme 

tumors hebben om toch statistisch informatieve tumors te hebben (variatie moet beperkt zijn ivm statistiek) 

kunnen we het aantal gebruikte muizen sterk beperken 

Het gebruik van muizen met een intact immuunsysteem is hier erg belangrijk aangezien het om een molecuul 

gaat dat werkt door activering van hun eigen immuunsysteem. Er bestaan ook kankermodellen met humane 

tumorcellen maar omdat deze niet kunnen ingeplant worden bij muizen met een eigen immuun systeem enkel 

bij speciale muizen die dit niet hebben is onze enige mogelijkheid het gebruik van normale immuun intacte 

muizen. 
De methodes die gebruikt zijn zijn allen in overeenstemming met de regelgeving om de dieren zo weinig 

mogelijk stress te bezorgen. Bij het toedienen van de nanopartikels en vrij DMXAA wordt telkens observatie 

sheet ingevuld met zeer duidelijke scoring en bij bereiken van te hoge niveaus van ongemak wordt de muis 

geëuthanaseerd. Pijnbestrijding voor de aanwezigheid van tumors is niet nodig aangezien onderhuidse 

tumoren van beneden een bepaald volume geen groot ongemak veroorzaken bij de muis.  

DMXAA is een stof die gekende antitumor effecten heeft, maar die ook zeer toxisch is en moeilijk verdragen 

wordt. De marge tussen toxische dosis en het kunnen bestrijden van tumors is zeer klein wat zorgt voor 

bijwerkingen moest dit in de kliniek zo gebruikt worden. Een zeer elegante oplossing hiervoor is het insluiten 

van DMXAA in nanopartikels die DMXAA vrijstellen in de tumor omgeving dmv een speciale linker. Hierdoor is 

de DMXAA niet belastend voor de rest van het lichaam. Het project heeft als doel te bewijzen dat DMXAA 

ingesloten in nanopartikels beter getolereerd wordt dan de vrije stof en de tumor groei naar verwachting nog 

beter geremd wordt. 

DMXAA is een middel dat een immuunrespons opwekt tegen tumoren maar dat slecht getolereerd wordt. Deze 

studie kan aantonen dat DMXAA minder toxisch is en effectiever is wanneer het ingesloten wordt in een 

nanopartikel. Deze applicatie zou gebruikt kunnen worden voor vele soorten kanker en ook andere aan DMXAA-

verwante geneesmiddelen. 

Er zullen uitsluitend muizen gebruikt worden in deze studies en het aantal is ongeveer 400, met dit aantal zal 

de dosis en de antitumor werking van DMXAA gekoppeld aan nanopartikels bepaald worden en vergeleken met 

de toxiciteit en efficiëntie van vrij DMXAA.
De dieren kunnen matig ongerief kunnen ervaren aangezien de dosis die goed te tolereren is van het 

nanopartikel gekoppelde DMXAA nog bepaald moet worden. In deze experimenten zullen de muizen van zeer 

nabij geobserveerd worden middels een speciaal opgesteld document om het ongemak te bepalen en indien 

boven een bepaalde score geldt dit als een humaan eindpunt. 

Alle dieren worden aan het eind van het experiment opgeofferd. 

Er bestaan momenteel geen in vitro noch computermodellen die de werking van een antitumor medicijn 

kunnen voorspellen. Evenmin om nauwkeurig genoeg te voorspellen welke dosis teveel bijwerkingen zal geven 

en toch werkzaam is tegen de tumorgroei. 
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

Schapenstudie om een aangepast model hartklep voor de mens te valideren

5 jaar

neen

ja

neen

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hartklep, aorta, cardiovasculair, aortaklep

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.  Afgaande op het succes van deze testen wordt de kans op een slechte klepwerking- en dus een 

onsuccesvolle studie die herhaald zou moeten worden-  gereduceerd. Er wordt getracht om 20 succesvol 

geïmplanteerde dieren te hebben die de volledige opvolgingstermijn volbrengen. Indien dit lukt, zullen de 15 back-up 

dieren niet dienen ingezet te 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 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 zullen ze weer gehuisvest worden met intensiever contact met andere 

schapen.

neen

neen

Maximum 41 schapen (15 back-up dieren)

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. 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.

Het nieuwe klepmodel zal ervoor kunnen zorgen dat meer hartpatiënten in aanmerking komen voor dit vernieuwd 

type klep dat verbeteringen bevat op gebied van veiligheid, ernst van chirurgische ingreep en herstel na operatie, 

duurzaamheid en klepwerking. 

De aanvrager wil een aangepast model van een bestaande hartklep (reeds op de markt) op de markt brengen met 

een aantal verbeteringen: gemakkelijkere chirurgische ingreep, verbeterde werking en duurzaamheid van de klep en 

grotere toepasbaarheid van de klep. Ieder nieuw klepmodel dient eerst een uitgebreide batterij in-vitro testen (in het 

labo) te ondergaan en finaal ook validatie in een reeks levende dieren. Deze laatste tests bevestigen dan eerdere 

bevindingen uit het labo inzake veiligheid van de klep (geen neveneffecten zoals klontervorming of lekkage of 

afstotingsreacties). Deze laatste in-vivo testen zijn ook nodig om een uiteindelijke goedkeuring te bekomen van de 

autorisatie-instanties.
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren 

te minimaliseren.

neen

neen

neen

Niet-chrirugisch afsluiten van een inwendig bloedvat bij een varkensmodel

5 jaar

neen

ja

neen

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Bloedvat, varken, embolisatie

Een eerste grondige selectie van potentiële embolisatieproducten zal gebeuren in het labo, zonder gebruik van 

proefdieren. Om de echte doeltreffendheid te evalueren zijn diertesten echter essentieel omdat dan alle 

beïnvloedende factoren samenkomen: levende cellen, bloedvloei, afweersysteem, natuurlijke bloedstolling, natuurlijk 

bloedvatverloop, etc.

Een eerste selectie van potentieel interessante stoffen wordt gemaakt in het labo (fysisch-chemische metingen en in 

vitro technieken). Van zodra de eerste vaststellingen erop wijzen dat de embolisatie niet ideaal is, zal dit product 

niet verder getest worden op levende dieren. Daarnaast worden alle in vivo experimenten uitgevoerd door ervaren 

personeel.

Het varken is een geschikt diermodel voor het testen van de afgifte, positionering en verwijdering van 

embolisatiemiddelen. Het vasculaire systeem van het varken is vergelijkbaar met dat van de mens (qua structuur en 

werking), wat de evaluatie van de veiligheid en efficiëntie van embolisatiemiddelen mogelijk maakt. De technische 

handelingen zijn daarom de perfecte simulatie voor deze bij de mens.

Wetenschappelijke literatuur gebruikt dit model ook, hetgeen dus mogelijk maakt om de verkregen resultaten te 

vergelijken.

De procedures zullen worden uitgevoerd onder algemene verdoving van het dier en voorlopig zonder het dier te 

laten ontwaken aan het einde van het experiment. Enkel indien hier succesvolle resultaten uit worden verkregen zal 

een vervolgexperiment worden uitgevoerd waarbij de dieren ontwaken en worden opgevolgd om de lange termijn 

veiligheid van deze producten te garanderen.Dagelijkse controle door een dierenarts verzekert daarbij een snelle en 

juiste interventie indien ongemak wordt gedetecteerd.

neen

neen

Het varken is het beste diermodel voor deze studie omwille van diens gelijkaardig bloedvatennetwerk met de mens. 

Maximaal 60 dieren zullen ingezet worden voor deze studie

In dit project ondergaan de neeste dieren een procedure onder volledige verdoving, zonder nadien te ontwaken 

(aansluitend euthanasie). Hierdoor worden de negatieve effecten buiten het normal bewustzijn gehouden. Mogelijks 

dienen voor het doel van deze studie toch enkele dieren wakker te worden en klinisch te worden opgevolgd. Dit 

gebeurt onder dagelijks toezicht van bekwame dierenartsen die bij vaststellen van niet te behandelen lijden van het 

dier, euthanasie zullen toepassen

Euthanasie om de organen verder te kunnen onderzoeken

Embolisatie is een veel voorkomende medische procedure die een alternatief biedt voor chirurgie die invasief, pijnlijk 

en soms niet haalbaar is. Deze procedure zorgt voor een veel sneller herstel voor patiënten en een korter verblijf in 

het ziekenhuis. De huidige producten die hiervoor gebruikt worden kunnen evenwel nog veiliger en doeltreffender 

gemaakt worden. Testen en selecteren van  nieuwe embolisatieproducten kan hier een mooie medische vooruitgang 

betekenen.

De embolisatie van een slagader is een niet-chirurgische, minimaal invasieve interventie om een slagader af te 

sluiten, dit door de injectie van een product of een medisch hulpmiddel. Op deze manier wordt de bloedvoorziening 

naar een bepaald probleemweefsel zeer gericht onderbroken . De aard van de probleemweefsels is zeer variabel: 

aangeboren bloedvatmisvormingen, storend weefsel na een ingreep/ongeval of groeiende tumoren. Embolisatie kan 

worden uitgevoerd met verschillende materialen gekozen volgens de aard van het probleemweefsel: kleine vaste 

deeltjes (spoel, microsferen), vloeistoffen die stollen in het bloedvat (lijm), of kleine metalen veren (stent). Het doel 

van dit project is om verschillende vernieuwende embolisatie-producten te evalueren die een doeltreffender werking 

hebben dan de huidige producten beschikbaar op de markt.
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren 

te minimaliseren.

Voor het bestuderen van de ingroei van deze nieuwe behandelingsmethode door gebruik te maken van lichaamseigen 

cellen is vooral de interactie met het omliggende bot en kraakbeen cruciaal en ook het behoud van deze nieuwe 

weefsels op lange termijn na belasting van het gewricht. Deze inzichten kunnen niet bekomen worden door gebruik 

te maken van in vitro (buiten het lichaam - in een reageerbuisje) technieken.   

1) voor opstarten van het model in de minipig krijgen wij hulp van een expert die vertrouwd is met het minipig 

model en het reeds aanzienlijk keren heeft gebruikt, 2) elk construct wordt eerst uitgetest in het lab en in een klein 

diermodel en wordt dan op schaal gebracht en indien deze voorwaardes vervuld worden dan pas toegepast in de 

minipig, 3) door per dier meerdere defecten te maken in het kniegewricht, kunnen wij het aantal dieren ongeveer met 

30% verminderen. 

De minipig heeft de volgende voordelen in vergelijking met schapen, geiten: 1) de opbouw van het bot is vergelijkbaar 

met de samenstelling van het bot in een kniegewricht bij de mens, 2) de dikte van het kraakbeen is minder variabel 

dan in schapen of geiten en benadert weer het best de dikte van het kraakbeen van de mens, 3) kraakbeen/bot 

defecten in gewrichten hebben in een minipig zoals in mensen slechts een zeer beperkte mogelijkheid om tot 

zelfherstel te leiden.

Gedurende het gehele traject van het experiment worden de dieren constant opgevolgd door een team van ervaren 

dierverzorgers/dierenartsen. Bij het minste teken van pijn, ongemak of verminderd welzijn worden er direct 

maatregelen getroffen en behandelingen opgestart. Bovendien zal er aan kooiverrijking gedacht worden door 

speeltjes aan te bieden. Na elke chirugische interventie zal er gedurende een week medicatie zoals 

antibiotica/pijnstillers voorzien worden om pijn en ongemak voor de dieren tot een minimum te berperken. 

neen

neen

Er zullen minipigs gebruikt worden.  Om de constructen uit te testen is n= 42 dieren.

Deze dieren zullen twee chirurgische interventies ondergaan en daarbij zullen zij gedurende 1 week postoperatief een 

matige tot ernstige pijn meemaken. Een team van dierenverzorgers/dierenartsen zal een adequate opvolging 

doorvoeren bij deze dieren en de pijn zal met behulp van pijnstillers onder controle gehouden worden. 

De dieren zullen op het einde van het experiment opgeofferd worden om het herstel van het osteochondraal defect 

te evalueren met behulp van CT en histologie. 

Op dit moment kunnen dergelijk letsels nog steeds niet definitief behandeld worden. Alle momenteel toegepast 

chirurgische interventies zullen een tijdelijke verbetering van de functie van het gewricht en de pijn klachten beogen 

maar op lange termijn geen resultaat geven wat betreft een herstel van kraakbeen en onderliggend bot. Dit zal 

uiteindelijk leiden tot een plaatsen van een totale knieprothese. Als wij dit kunnen voorkomen en met deze 

constructen op basis van lichaamseigen cellen, zorgen voor een lange termijn behandeling van de patiënten, kunnen 

wij het plaatsen van een knieprothese uitschakelen en de levenskwaliteit van deze patiënten aanzienlijk verhogen. 

Een behandeling van een osteochondraal defect in een kniegewricht heeft tot doel om pijn te verminderen, het 

gewrichtsoppervlakte en de functie van het gewricht zo goed mogelijk te herstellen. De huidige technieken zijn echter 

ontoereikend om dit te bekomen op korte en lange termijn. Mogelijks kan een construct met lichaamseigen cellen de 

oplossing zijn om deze defecten te behandelen.                  Het doel van dit project is 1) het opzetten van een minipig 

model voor een osteochondraal defect waarbij ingroei van een construct in omliggend kraakbeen en bot kan 

bestudeerd worden, 2)  het upscalen en daarna uittesten van verschillende constructs met lichaamseigen cellen die 

kraakbeen en bot kunnen herstellen in het kniegewricht van een minipig, 3) lange termijn studie om behoud van 

herstelde kraakbeen en bot te bestuderen na belasting van het kniegewricht.  

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Kraakbeen-bot (osteochondraal) defect - minipig - celtherapie - construct voor herstel kraakbeen/bot

neen

neen

neen

Het herstel van een kraakbeen-bot defect in het kniegewricht van een minipig als translatie naar de mens

Mei 2019 - April 2024

neen

ja

neen
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

Een specifiek kenmerk van het implantaat is dat de elasticiteit van het slagadersysteem verbetert en dus goede 

bloeddrukregeling mogelijk maakt. Een in-vivo model is noodzakelijk, omdat tegenregulatie van de bloeddruk door 

het organisme niet kan worden bereikt in in-vitro-modellen.

In eerste instantie zullen slechts 5 operaties plaatsvinden, waarbij elk dier de kunstslagader op een andere plaats 

geïmplanteerd krijgt. Enkel indien deze testfase onvoldoende resultaat geeft, zal naar alternatieve 

implantatieplaatsen of herhaling van bestaande technieken worden gegaan om voldoende betrouwbare resultaten te 

verkrijgen.

Het varken werd gekozen als diermodel vanwege zijn gelijkenis met het menselijke vaatstelsel. Ook liggen de 

anatomische kenmerken van de borstkas-structuur dicht bij de menselijke anatomie. Het is daarom zeer geschikt om 

onze hemodynamische (bloeddrukverlaging) en topografische (positionering van het implantaat) vragen te 

beantwoorden.

Deze procedure wordt uitgevoerd onder algemene verdoving en voldoende pijnstilling. De dieren dienen niet te 

ontwaken uit deze operatie en zullen geen bewust pijngevoel ervaren.

 neen

 neen

20 varkens 

In deze acute studie krijgen dieren algemene anesthesie. Aan het einde van de procedure worden alle dieren 

geëuthanaseerd, zonder te ontwaken uit de anesthesie. Er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht die het 

dier bewust zal ervaren. 

euthanasie

Verhoogde bloeddruk (hypertensie) veroorzaakt door het verlies van elasticiteit van de aortawand, is de meest 

voorkomende vorm van hypertensie bij ouderen. Eens de elsticiteit van de vaatwand verloren is, resulteert dit in 

blijvende hypertensie die niet met medicijnen kan worden behandeld. Dit project evalueert een implanteerbare 

kunstslagader die het vermogen heeft om de bloeddruk effectief te verlagen door vernieuwde elastische 

eigenschappen.

Het doel van het onderzoek is om een nieuw type kunstslagader (implantaat) in een acuut experiment te evalueren. 

De chirurgische implantatietechniek, de positionering van het implantaat op de slagaders van de borstkas en de 

doeltreffendheid van het implantaat om de bloeddruk te verlagen, zijn de belangrijkste focus van het onderzoek.

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) slagader vasculaire greffe, dynamische kunstslagader, implantatie

 neen

 neen

ja

Implantatieverbetering van kunst-slagader

2 jaar (05jun2019-05jun20121)

 neen

 neen

 neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

MicroRNAs beïnvloeden het metabool syndroom en obesitas

5 jaar

ja

neen

neen

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) obesitas, microRNA, epigenetica

Om de ingewikkelde biochemische processen te bestuderen die een rol spelen bij het ontstaan van obesitas is een 

levend organisme nodig. Informatie over hoe de genregulatie verloopt in de verschillende weefsels kan enkel 

verkregen worden door te werken met een levend model.

Aan elk onderdeel van het experiment gaan piloot studies vooraf om te bekijken welke organen nuttig zijn om te 

bekijken (hersenweefsel, vetweefsel, vaatweefsel) met betrekking tot de verwachte veranderingen bij obesitas. Als uit 

de piloot studies niet de verwachte resultaten komen, zullen bepaalde groepen niet verder mee genomen worden in 

het experiment. 

Knock-out modellen maken het mogelijk om in een specifiek weefsel het effect van 1 enkel microRNA te bestuderen. 

Ook doet men verschillende metingen op eenzelfde dier, zo wordt uit elk dier een waaier aan informatie verzameld.

De muizen worden op gepaste manier gehuisvest met voldoende voer, water en kooiverrijking. Lichaamsgewicht 

wordt gemonitord. Humane eindpunten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Procedures worden uitgevoerd 

door ervaren en getrainde onderzoekers.

neen

neen

De muis wordt gebruikt als model, er zullen maximaal 390 dieren gebruikt worden.

Bepaalde groepen muizen zullen injecties krijgen om een bepaald gen te inactiveren, andere groepen krijgen op dag 3 

na de geboorte een injectie met een virale vector die miR-337 of miR-216a draagt. Er wordt een glucose tolerantie 

test en een insuline tolerantie test uitgevoerd, hierdoor zijn er kleine drupjes bloed nodig die via een knipje in de 

staart verkregen worden. Sommige groepen muizen zullen op een hoog vet dieet gezet worden, ze lopen kans om 

zwaarlijvig te worden. Aan het einde van de studie worden ze een week individueel gehuisvest om te wennen aan de 

procedure met de metabole kooien, waarin ze drie dagen individueel zullen verblijven. Gezien de duur van de 

individuele huisvesting wordt dit experiment als matig ongerief ingeschat.

Aan het einde van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd omdat de organenen gebruikt worden voor 

biochemisch, en histopathologisch onderzoek.

Obesitas is een chronische ziekte met een hoge morbiditeit die werelwijd voorkomt. Obesitas veroorzaakt insuline 

resistentie, glucose intolerantie, dyslipidemie en hypertensie. Dit leidt tot het metabool syndroom, met een 

verhoogde kans op hart en vaatziekten, diabetes, en vetopstapeling in de lever. Men verwacht dat obesitas in de 

toekomst enkel nog zal toenemen. Belangrijk is dus om grondig onderzoek te verrichten naar de moleculaire 

mechanismen die  dit ziektebeeld veroorzaken en op zoek te gaan naar therapiën die hierop kunnen ingrijpen.

Obesitas is een chronische ziekte die beïnvloed wordt door zowel omgevingsfactoren als genetische aanleg. Micro 

RNA's zijn kleine stukjes niet-coderend RNA. Ze spelen een rol bij het reguleren van bepaalde genen. Bij obesitas 

spelen deze epigenetische mechanismen een grote rol. Wanneer de expressie van bepaalde genen ontregeld raakt 

(door te veel gen product of omgekeerd door te weinig gen product) kunnen ziekten ontstaan. Bij obesitas is er een 

toename van wit vetweefsel dat pathologisch aangetast wordt. De ontstekingsreactie die hierbij ontstaat, 

veroorzaakt metabole stress en ermee gepaard gaande aandoeningen zoals insuline resistentie. In deze studie wordt 

onderzoek gedaan naar twee mirco RNA's, miR-216a en miR-337,  die een rol spelen bij het ontstaan van obesitas. 

Doelstelling is om hun rol nader te onderzoeken en de therapeutische mogelijkheden na te gaan om dit ziekteproces 

om te keren op het niveau van genregulatie.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

Rol van niet coderend RNA bij ontsteking in het hart

5 jaar

ja

neen

neen

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Niet coderend RNA, ontsteking in het hart, hartfalen, epigenetica

Om de ingewikkelde biochemische processen te bestuderen die een rol spelen bij het ontstaan van hartfalen is een 

levend organisme nodig. Een werkende hartpomp is noodzakelijk om alle processen die een rol spelen bij het 

ontstaan van onsteking in het hart te kunnen ontrafelen.

Aan elk onderdeel van het experiment gaan piloot studies vooraf om te bekijken of er nuttige veranderingen te zien 

zijn tussen groepen en welke dosissen nodig zijn om de bestudeerde micro RNA's voldoende aan of uit te schakelen. 

Als uit de piloot studies niet de verwachte resultaten komen of bepaalde doseringen niet nuttig zijn, zullen bepaalde 

groepen niet verder mee genomen worden in het experiment. 

Knock-out muismodellen maken het mogelijk om het effect van 1 enkel microRNA te bestuderen. Ook doet men 

verschillende metingen op eenzelfde dier, zo wordt uit elk dier een waaier aan informatie verzameld.

De muizen worden op gepaste manier gehuisvest met voldoende voer, water en kooiverrijking. Lichaamsgewicht 

wordt gemonitord. Humane eindpunten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Procedures worden uitgevoerd 

door ervaren en getrainde onderzoekers.

neen

neen

1754 muizen

Bepaalde groepen muizen zullen injecties krijgen om een bepaald gen te inactiveren, andere groepen krijgen op de 

eerste dag na de geboorte een injectie met een virale vector die miR-200c-3p of miR-212-p draagt. Bepaalde groepen 

worden geopereerd om doormiddel van een aangebrachte vernauwing in de aorta een situatie na te bootsen waarin 

het hart onder stress komt te staan en hartfalen zich zal ontwikkelen. De controlegroepen ondergaan dezelfde 

operatie, maar de vernauwing aan de aorta wordt niet toegebracht. Voor echografisch onderzoek worden ze 

meerdere keren onder narcose gebracht. Gezien de operaties die de dieren ondergaan wordt de ernst als gematigd 

ingeschat, verwacht wordt dat 5% van de dieren werkelijk hartfalen zal ontwikkelen, zij worden als ernstig 

gescoord. 

Aan het einde van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd omdat de organenen gebruikt worden voor 

biochemisch, en histopathologisch onderzoek.

Hartfalen is een chronisch ziektebeeld dat wereldwijd een hoge morbiditeit en mortaliteit kent. Huidige therapiën 

hebben beperkt succes en de prognose voor een patiënt in hartfalen blijft slecht. Er is dringend nood aan nieuwe 

therapeutische mogelijkheden, gebaseerd op een goed onderliggend begrip van de pathologische processen die dit 

hartfalen veroorzaken. Met niet coderende RNA's wil men een aangrijpingspunt vinden door op moleculair niveau te 

gaan ingrijpen op de negatieve veranderingen die plaats vinden in de zieke hartspier.

Hartfalen is een multifactioriële ziekte en de exacte onstaansmechanismen achter de ziekte blijven grotendeels 

onbekend. Micro RNA's zijn kleine stukjes niet-coderend RNA. Ze spelen een rol bij het reguleren van bepaalde genen. 

Ook bij hartfalen spelen deze epigenetische mechanismen een grote rol. Wanneer de expressie van bepaalde genen 

ontregeld raakt (door te veel gen product of omgekeerd door te weinig gen product) kunnen ziekten ontstaan. Dit 

experiment wil nagaan hoe deze genregulatie een rol speelt bij het ontstaan van ontsteking in het hart en hoe men 

op dit niveau dat proces omkeerbaar kan maken. De focus ligt op twee specifieke micro RNA's: miR-200c-3p en miR-

212-3p. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

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, zijn slechts  6 schapen nodig die de studie 

succesvol doorlopen. Omwille van de kritische aard van de ingreep en opvolging is er een hoge kans dat enkele dieren 

vroegtijdig zullen sterven door complicaties tijdens of volgend op de ingreep. Extra dieren dienen daarom in rekening 

te worden gebracht. Om uitval (en dus aantal proefdieren) te minimaliseren 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 hart-en bloedfunctie hebben als de mens en mak zijn, 

waardoor ze ideaal zijn voor chronische, intensieve zorg-experimenten.

Om de catheters en toestellen te plaatsen en operatief de 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.

neen

neen

Maximum 18 schapen

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 verwachte graad van ongemak dient ingescoord 

te worden als ernstig, omdat het dier minstens 7 dagen (max 14 dagen) in een metabole kooi dient te verblijven en 

omdat onverwachte complicaties bij dergelijk proefopzet snel fataal (bloedklonters, verbloeding,...) kunnen zijn.

De dieren worden aan het einde van het onderzoek geëuthanaseerd om een volledige autopsie toe te laten ter 

evaluatie van mogelijke nevenwerkingen

Het is de bedoeling dat de introductie van nieuwere pomptechnologieën in combinatie met de nieuwste generatie in 

de handel verkrijgbare zuurstoftoevoerders zal helpen om de overlevingskansen te verbeteren van kritische patiënten 

met nood aan een acute hart-long ondersteuning. Daarenboven omvat dit systeem een totaalconcept= pomp, 

zuurstoftoevoerder en buizensysteem zodat de uiteindelijke gebruikers (ziekenhuizen) zelf geen opstelling ineen 

moeten zetten en dus praktischer in gebruik dan heel wat bestaande systemen. 

Met dit onderzoek wordt de veiligheid van een nieuwe kunstlong machine getest in een realistische proefopzet. Het 

afgelopen decennium is het gebruik van kunstmatige longtoestellen sterk gestegen met een blijvende vraag naar 

effectievere systemen. Het nieuwe systeem bestaat uit een reeds marktconforme pomp en oxygenator, nu  ook 

onderling verbonden met slangen/ buizen en een toegang naar de patiënt. In een eerste testfase wordt de 

proefopstelling getest met enkele schapen om de beste studie-opzet omstandigheden te kennen. In de 2e fase wordt 

vervolgens de finale studie uitgevoerd onder een gecertifieerd kwaliteitssysteem om een compleet studiedossier aan 

de autoriteiten te kunnen voorleggen ter goedkeuring van dit totaalsysteem en aldus markt-toegang te bekomen.

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
kunstlong, beademing, cannulatie, chronisch

neen

neen

neen

Testen van een nieuw kunstlong systeem voor de mens.

5 jaar

neen

ja

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

De specifieke reactie van weefsel op het implantaat en de celstructuren die daaraan verbonden zijn, kan enkel in 

levende dieren onderzocht worden. Een in vitro  model kan niet nabootsen welke invloed spierbewegingen en 

doorbloed weefsel hebben op het implantaat.

Een statistische analyse werd uitgevoerd om te berekenen wat het laagst mogelijk aantal dieren is, om toch met 

voldoende confidentie een conclusie te kunnen trekken uit de gegevens. Als basis hebben we gekeken naar het 

voorkomen van neveneffecten van implantaten bij mensen, en zijn we uitgegaan van een non-inferiority situatie. 

Aangezien de studie in 3 fasen gepland is, is het mogelijk dat informatie uit een eerdere fase ons vertrouwen in het 

implantaat vergroot, waardoor het aantal dieren later naar beneden wordt bijgesteld.

De huid van varkens is de meest representatieve van humane huid, bovendien hebben deze dieren de neiging om 

veel te bewegen en te spelen wat menselijke activiteiten nabootst. De implantaten zijn te groot om bij knaagdieren 

in te brengen. Door varkens te gebruiken, kunnen meerdere implantaten ingebracht worden, om het aantal 

noodzakelijke dieren te verlagen. Onze voorkeur gaat uit naar minipigs om deze beter te kunnen onderzoeken. 

Alle implantaties en tussentijdse explantaties gebeuren onder narcose en zijn beperkte chirurgische ingrepen. Om 

ontstekingsreacties te vermijden worden de implantaten gesteriliseerd en wordt er zoveel mogelijk steriel gewerkt. 

Er wordt voor pijnstilling gezorgd. Bij toepassing van stimulatie, worden de dieren gemonitord, en indien hun gedrag 

aanleiding geeft om ongemak te vermoeden, wordt de stimulatie verlaagd. 

neen

neen

Varkens, met name mini-varkens. In totaal worden 19 dieren gebruikt. 

De effecten worden als mild geschat. De dieren worden onder verdoving gebracht en middels kleine incisies worden 

implantaten ingebracht waarna de incisies worden gehecht. De dieren moeten dan bijkomen van de operatie. De 

implantaten zijn hoogstens 2 mm dik, zodat de dieren hiervan geen last hebben bij het bewegen. Na 3 tot 6 

maanden worden de dieren weer onder narcose gebracht en worden max. 50% van de implantaten verwijderd 

waarna de incisies netjes worden gehecht en het dier kan genezen. Na 1 jaar worden de dieren geëuthanaseerd en 

worden alle implantaten verwijderd. Er wordt geen ontstekingsreactie verwacht op het materiaal. Voor de actieve 

studies wordt een lage stroomdosis aan het weefsel toegediend, vergelijkbaar met therapieën die bij mensen 

gebruikt worden. Hiervan zullen de dieren waarschijnlijk niets merken. Mochten ze hierop abnormaal gedrag 

vertonen duidend op ongemak, wordt de stroom verlaagd of uitgezet.

De dieren worden na 1 jaar geëuthanaseerd zodat de implantaten verwijderd kunnen worden met een deel van het 

omgevend weefsel voor celanalyse. Het lijk en de organen kunnen hergebruikt worden voor ander onderzoek.

Het menselijk lichaam wordt via het zenuwstelsel of -netwerk gecontroleerd en bijgestuurd door elektrische pulsen. 

Bij bepaalde chronische patiënten kan dit systeem van slag raken. Het systeem wordt dan overgevoeldig voor 

triggers; een trigger die bij niet zieke patiënten geen gevolgen heeft, kan bij chronische patiënten een hele cascade 

aan reacties ontketenen. Door gebruik te maken van slimme bio-elektronica kunnen we via lichte elektrische pulsen 

de zenuwwerking moduleren en de overgevoeligheid onderdrukken. De huidige bio-elektronische systemen die in het 

lichaam geplaatst worden, zijn echter vaak groot en invasief, hetgeen kan leiden tot infectie en/of huiderosie. In dit 

project onderzoeken we mogelijkheden om hiervoor een nieuw soort materiaal te gebruiken. Dit dun en flexibel 

polymeer maakt het mogelijk om elektroden te miniaturiseren. De implantaten zijn zo dun zijn dat ze makkelijk 

onder de hoofdhuid geplaatst kunnen worden zonder dat ze zichtbaar of voelbaar zijn. 

Het onderzoek richt zich vooral op de interactie tussen een nieuw implanteerbaar flexibel polymeer en 

onderhuidweefsel. Het polymeer is een biocompatibel materiaal dat reeds gebruikt wordt in oog-implantaten. De 

manier waarop het onderhuids weefsel reageert op het polymeer is niet bekend. Deze studie onderzoekt of het 

implantaat zich in het weefsel verplaatst en of het weefsel veranderingen ondergaat op celniveau, wanneer het 

implantaat een zeer lage dosis stroom aan het weefsel toedient. Verder willen we kijken of het polymeermateriaal 

zelf niet beschadigd raakt doordat het in weefsel zit (biostabiliteit).

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) polymeer, kapselvorming, huisreactie, implantaat

neen

neen

neen

Studie van onderhuidse reactie op polymeer implantaat in varkens

5 jaar

neen

ja

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren 

te minimaliseren.

De risico's die met deze studie geëvalueerd zullen worden betreffen ondermeer de reactie van het slokdarmweefsel in 

de eerste weken na een ingreep met dit nieuwe instrument. Daarom is een levend dier noodzakelijk, met een 

slokdarm die op de meest natuurlijke wijze reageert op de voorziene ingreep. Ook voor de opleiding dienen levende 

dieren voorzien te worden om de specialisten een zo natuurgetrouwe oefen-omgeving te bieden, waarbij bloeding en 

weefselreactie reëel zijn.

Voor de studie zullen eerst 2 dieren ingezet worden. Als deze tot goede resultaten leiden inzake gebruik van dit 

nieuwe instrument zullen maximaal nog 8 dieren ingezet worden om de studie te bestendigen. De resterende 25 

varkens zullen ingezet worden voor trainingen (2-3 geselecteerde specialisten per varken) in de komende 5 jaar.

Het varken is de diersoort waarvan grootte en structuur van de slokdarm het best gelijkt op de mens. Het is immers 

belangrijk om de test-en oefenomgeving van dit nieuwe instrument zo natuurgetrouw mogelijk te maken voor 

uiteindelijk gebruik bij de mens. Dit maakt de studieresultaten waardevol voor uiteindelijk gebruik bij de mens, en 

biedt de specialisten een opleidingsomgeving die direct aansluit bij hun dagelijkse praktijk.

Alle endoscopie-procedures gebeuren onder volledige verdoving. Enkel voor de veiligheidsstudie zullen de varkens 

wakker worden na de ingreep, maar daarbij de noodzakelijke pijnstillende medicatie krijgen en een dagelijkse 

opvolging door een dierenverzorgers-en dierenartsenteam. De dieren zullen steeds samen gehuisvest worden, behalve 

de eerste dagen na een ingreep (om individuele opvolging mogelijk te maken). Kooiverrijking en een dikke stro-

bedding zullen inde hokken aanwezig zijn.

neen

neen

Er zullen 35 varkens maximaal gebruikt worden, met inbegrip van de specialisten-opleiding

Voor de training zullen de dieren onder volledige verdoving zijn en daar niet uit ontwaken ((pijnscore = "non-

recovery") en als dusdanig geen bewuste pijn of ongemak ervaren. Voor de studie zullen de dieren 12 weken 

opgevolgd worden en 4 endoscopie-procedures onder volledige verdoving ondergaan met slechts mild ongemak na 

elke procedure (pijnscore "mild)

Euthanasie na voorafgaandelijke volledige verdoving

Om verschillende medische redenen kan het noodzakelijk zijn een stukje van de binnenkant van de slokdarm te 

verwijderen (goedaardige tumor, aangeboren afwijking,...). Dit resulteert nadien bij ongeveer de helft van de gevallen 

in een soort littekenvorming van de slokdarm waardoor een vernauwing van het slokdarmkanaal ontstaat met 

slikproblemen tot gevolg die een grote impact hebben op de patiënt. De huidige behandelingen zijn vaak slechts 

tijdelijk effectief omdat deze het litteken als het ware schuren om de vernauwing op te lossen. Dit nieuwe 

instrument beoogt het litteken helemaal weg te nemen om zodoende een duurzame oplossing aan deze patiënten te 

kunnen bieden.

Deze aanvraag betreft een finale studie op varkens om de veiligheid en functionaliteit van een nieuw medisch 

instrument uit te testen dat zal gebruikt worden om tijdens endoscopie een slokdarmvernauwing te behandelen. 

Mits goede resultaten zal dit instrument op de markt kunnen gebracht worden om in de ziekenhuizen te worden 

ingezet bij routine-behandeling van slokdarmvernauwing. Aanvullend aan deze studie betreft deze aanvraag ook het  

opleiden van endoscopie-specialisten om dit nieuwe instrument op de juiste wijze te gebruiken en hanteren in de 

kliniek. ook voor deze training zullen varken singezet worden om de situatie zoals bij de mens zo realistisch mogelijk 

na te bootsen.

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) endoscopie, stricturoplastie, varken, slokdarm

neen

neen

neen

Nieuw endoscopie toestel om slokdarmvernauwingen te behandelen

5 jaar

neen

ja

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

isoleren van virus specifieke CD8 immuuncellen met een negatief effect op gentherapie

3 jaar

ja

neen

neen

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Adenovirus, AAV8 capside eiwit, CD8 T cellen, cytotoxiciteit, gentherapie

er is geen in vitro manier mogelijk om CD8 cytotoxische immuuncellen tegen specifieke virale T eiwitten op te 

wekken, hiervoor is een volledig intact immuunsysteem van de muis nodig

het aantal dieren nodig om genoeg CD8 cellen te kunnen genereren is tot het minimum beperkt in het experimentaal 

design door een eerste experiment zo klein mogelijk te houden om het minimum aantal dieren te kunnen aanhouden 

voor alle vervolg experimenten. 

Het gebruik van muizen met een intact immuunsysteem is hier erg belangrijk en het is een veelgebruikt model om 

immuun reacties te bestuderen die dan later ook vertaald worden naar de mens. Het gebruik van een groter 

diermodel is hier niet nodig. 

de muizen worden 2 tot 3 maal per week gewogen en gescoord via een algemene welzijnslijst voor enig ongemak. 

Indien nodig wordt pijnmedicatie toegediend en alle handelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel 

met veel ervaring

neen

neen

200 wild type muizen

de dieren ondergaan twee inspuitingen die minimaal ongemak veroorzaken maar bij 1 van de inspuitingen wordt een 

oplosmiddel gebruikt dat gekend is om een ontstekingsreactie teweeg te brengen hetgeen enkele dagen ongemak 

kan veroorzaken voor de dieren. Bij tekenen van pijn zal pijnstilling toegediend worden. 

de dieren worden opgeofferd om de milt met daarin de juiste afweercellen te kunnen isoleren voor verder gebruik in 

het labo

Het doel van deze en verdere experimenten is om deze immuunreactie te kunnen verminderen/uitschakelen zodat 

het succes van de gentherapie drastisch verhoogd kan worden. 

In het kader van de gentherapie voor een variatie aan ziektes worden de gecorrigeerde genen vaak ingepakt in 

adenovirussen die de genen ter plaatse brengen in de te genezen cellen. Omdat deze virussen bepaalde eiwitten op 

hun kapsel bezitten die een afweerreactie van de patient kunnen uitlokken die dan T cellen gaat aanmaken en de 

virussen aanvallen zodat de gentherapie veel minder efficient is. Om deze immuunreactie te kunnen bestuderen 

zullen in deze experimenten populaties van deze immuun reactieve cellen tegen het viraal eiwit geïsoleerd worden. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

Bloed voor bloeddonatie tijdens chirurgie kan slechts bekomen worden van andere schapen. Gezonde, levendie dieren 

zijn hiervoor nodig. Hetzelfde geldt voor studies waarbij een specifieke afmeting van bepaalde inwendige structuren 

een noodzakelijke voorwaarde is voor succesvolle implantatie. Geen alternatieven zijn dan voorhanden. Indien 

afmetingen ook zouden kunnen verkregen worden door kennis van de anatomie of via inspectie van dode dieren dan 

zullen geen levende dieren gebruikt mogen worden, en valt dit buiten deze ECaanvraag.

Er wordt enkel bloed afgenomen van geschikte donoren (kleine controletest van bloed van donor en ontvanger dient 

voorafgaandelijk te worden uitgevoerd). Bloed dat niet werd ingezet zal 35 dagen beschikbaar blijven in de ijskast 

voor een volgende mogelijke ontvanger. Pas als deze houdbaarheidstermijn verstreken is of de donor niet compatibel 

blijkt voor een volgende mogelijke ontvanger worden nieuwe donoren gezocht. 

Voor selectie van het diermodel worden maximaal twee dieren binnen een bepaald species/ras/geslacht/leeftijd of 

gewichtsrange ingezet per studie.

Bloeddonoren moeten binnen dezelfde diersoort genomen worden. Schapendonoren dienen dus om schapen-

ontvangers in operatie te redden.

Voor selectieprocedures met medische beeldvorming is het doel juist om het meest verfijnde diermodel te selecteren 

voor de start van de echte studie (met bijhorende ECaanvraag).

Voor bloeddonatie wordt niet meer dan 10% van het circulerend bloedvolume van het donorschaap afgenomen, 

zodat geen negatieve effecten door bloedverlies te verwachten zijn. Bij screenings wordt enkel verdoving toegepast 

als het schaap stil moet blijven liggen gedurende langere tijd of als stress een mogelijke impact zou kunnen hebben 

op de metingen bij medische beeldvorming. De dieren worden permanent in groep gehuisvest in een stro-stal en 

onder diergeneeskundig toezicht.

neen

neen

1225 schapen en 75 varkens, die indien mogelijk opnieuw ingezet zullen worden in andere studies

Enkel een naaldprik zal gegeven worden, zij het voor bloedname, zij het voor de verdoving bij de medische 

beeldvorming of voor het creëren van een toegangsweg tot de bloedbaan. Dit is slechts mild.

Herbruik in een andere dierproef.

Bloeddonatie tijdens chirurgie kan levensreddend zijn voor het dier in de operatie en dus de ingreep tot een succes 

maken. Hierdoor kan een herhaling van dezelfde operatie op een ander schaap worden uitgespaard. 

Dankzij het voorafgaandelijk screenen van dieren wordt voorkomen dat dieren op de operatietafel komen die niet de 

juiste afmetingen hebben voor succesvolle implantatie van een nieuw medisch apparaat. Voorafgaandelijke screening 

en selectie van de juiste dieren vermijdt zinloze operaties en gedoemde mislukkingen.

Deze aanvraag betreft de kortstondige (tijdelijke) inzet van schapen voor procedures gerelateerd aan chirurgische 

studies. Enerzijds betreft deze aanvraag de mogelijkheid om schapen als bloeddonor te gebruiken voor schapen die 

een operatie ondergaan waarbij veel bloedverlies wordt verwacht. Zo kan het leven van het geopereerde dier gered 

worden en de chirurgie van een mislukking tot een succes maken. Anderzijds omvat deze ECaanvraag ook het 

selecteren van de juiste diersoort/ras voor deelname aan chirurgische implantatiestudies waarbij een bepaalde vorm 

en/of afmeting van orgaanstructuren noodzakelijk is.

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) bloeddonor, medische beeldvorming, cardiovasculair, screening

neen

neen

neen

Gebruik van bloeddonor-schapen voor chirurgische ingrepen en selectie van geschikte diermodel voor een studie dmv 

medische beeldvorming

5 jaar

neen

ja

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

Onze pleister is bedoeld om hartdefecten te sluiten en daarom te worden geïmplanteerd in een levend organisme 

waar natuurlijke mechanismen op kunnen inspelen: wrijving door de bloedstroom, mechanische krachten afkomstig 

van het hartkloppen en een functioneel afweersysteem en bloedklontervormingsreactie. Al deze voorwaarden kunnen 

niet samen in vitro worden nagebootst.

Om ons pleistersysteem te verbeteren, moeten we verschillende testexperimenten op dieren uitvoeren om voldoende 

bewijs van functionaliteit te leveren vóór proeven in de mens mogelijk zijn. Alle mogelijke alternatieven experimenten 

met behulp van in vitro modellen zullen worden gebruikt om eerst het meeste optimale implantaat te bepalen, en zo 

het aantal geteste dieren te minimaliseren. Er worden telkens 2 dieren ingezet in de verschillende testfases als 

minimaal aantal. 

Ons implantaat is ontwikkeld voor menselijk gebruik en het inbrengen ervan gebeurt via een catheter, dus het is 

ontwikkeld rond menselijke bloedvatkenmerken. Dieren met vergelijkbare hart/bloedvatekenmerken zijn schapen, 

varkens of koeien. Er is geen mogelijk alternatief met kleinere dieren.

Algemene verdoving en pijnstilling zullen worden toegepast tijdens en/of na de ingreep .  Een permanente supervisie 

door een dierenarts wordt verzekerd en een dagelijkse check van de dieren voorzien. Groepshuisvesting wordt zoveel 

mogelijk betracht, en indien niet mogelijk om medische redenen zullen andere schapen toch zichtbaar en hoorbaar 

vlakbij zijn. In het geval dat de dieren onwel of ziek worden, zal een beslissing worden genomen om het dier 

voortijdig uit zijn lijden te verlossen als dit als ernstig wordt beschouwd.

neen

neen

Er zullen maximaal 37 schapen gebruikt worden

De verwachte negatieve effecten kunnen zijn: 

lekkage van bloed tussen beide hartkamers (matig), bloedklontervorming rond het implantaat (matig), zwevende 

bloedklonter die vervolgens een slagader afsluit (ernstig), 

pijn ten gevolge van de open-hartchirurgie (ernstig). Algemeen genomen wordt deze ingreep als ernstig ingeschat 

voor dieren die overleven voor een vastgelegde opvolgingsperiode. Ongeveer de helft van de dieren zal na de 

anesthesie intentioneel niet ontwaken omdat bepaalde parameters even goed tijdens of in de eerste uren na de 

operatie kunnen opgevolgd worden

Euthanasie. Dit om het implantaat en de omliggende weefselreactie te kunnen beoordelen op zicht (zowel onder de 

microscoop als macroscopisch).

Ons project zal bekijken of een nieuw niet-metalen,zelfklevend implantaat hartdefecten zoals PFO sluit, of het 

celingroei mogelijk maakt voor een natuurlijker herstel en of het nadelige effecten zoals hartritmestoornissen 

vermindert. De laatste twee functionaliteiten ontbreken momenteel op de beschikbare systemen, terwijl ons 

implantaat hieraan tegemoet zal komen.

Het doel van ons project is om een innovatief mplantaat te bieden om een aangeboren gaatje tussen beide 

hartkamers (PFO) te sluiten. PFO zou betrokken zijn bij  tot 50% van de beroertes zonder verdere duidelijk 

aanwijsbare oorzaak. Omdat de momenteel beschikbare PFO-sluitingsapparaten neveneffecten tonen 

(bloedklontervorming, hartritmestoornissen) en geen gemakkelijke vervolgingreep toestaan, is het belangrijk om 

patiënten een betere oplossing te bieden. Hier stellen we voor om in een schapenmodel aan te tonen dat ons flexibel, 

metaalvrij implantaatmateriaal met biologische kleefstof, dit hartdefect sluit, lichaamseigen celingroei mogelijk maakt 

en ongewenste neveneffecten vermindert.

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) foramen ovale, hart, beroerte

neen

neen

neen

Testen van een nieuw type afdichtingssysteem voor een aangeboren hartdefect

5 jaar

neen

ja

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar 

de algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de 

dieren te minimaliseren.

Herprogrammeren van het afweersysteem is een complex gegeven dat niet helemaal  in het labo kan nagebootst 

worden. Voorafgaandelijke labotesten zijn uitgevoerd om een deel van de verwachte reactie te verifiëren, maar de 

volle effectiviteit kan enkel in vivo getest worden.

Er zullen 4 studiegroepen gemaakt worden van 8-12 varkens. Om nadien de verschillende groepen wiskundig ten 

opzichte van elkaar te kunnen vergelijken of de behandeling inderdaad aanslaat dienen voldoende dieren per groep te 

worden meegenomen. Dan is de kans dat toeval een rol speelt in de vergelijking bijna nul.

Het mondslijmvlies van het diermodel moet te vergelijken zijn met dit van de mens om de therapie (die via een 

mondpleister wordt toegediend) eenzelfde manier van werken toe te laten als uiteindelijk bij de mens zal worden 

toegepast. Het varken is hiervoor een ideaal model. 

De biggen zullen zoveel mogelijk in groep gehuisvest worden op dik stro. Dagelijkse voederbeurten en welzijns-en 

gezondheidsobservaties zullen gebeuren door ervaren dierenverzorgers. Een team van dierenartsen is steeds ter 

beschikking en zal ook regelmatig de dieren observeren en procedures mee uitvoeren. Bij pijn of onverwachte 

achteruitgang van de algemene toestand van een dier zal direct ingegrepen worden,en indien onbehandelbaar, zal 

euthanasie overwogen worden.

neen

neen

52 varkens

Deze dieren zullen op heel regelmatige tijdstippen kortstondig in slaap gespoten worden voor bloedname, huidprik en 

toediening van de therapie (mondpleister). Als ze wakker worden zullen ze hier niets meer van merken (enkel 

mogelijks plaatselijke lichte jeuk). Deze studie wordt dan ook als MILD ingeschat voor de dieren.

Herbruik in een andere studie indien mogelijk, en euthanasie als er geen nieuwe studies op stapel staan.

Mocht deze therapie zijn belofte invullen -zoals uit deze dierstudie zal moeten blijken- dan zullen heel wat allergie-

patiënten een nieuwe therapie ter beschikking hebben die, mits enkele weken gebruik, hen een leven lang verlost van 

het allergieprobleem zonder verdere medicatie.

Allergieën zijn wereldwijd een medisch probleem bij 500 miljoen mensen, met een duidelijke impact op 

levenskwaliteit. Het afweersysteem herprogrammeren is dan de enige therapie die een levenslang effect heeft zonder 

blijvend medicatie te moeten innemen. Deze herprogrammatie-therapie bestaat maar is momenteel erg slopend en 

met een lage effectiviteit. De aanvrager van dit EC beoogt een vernieuwende therapie die op korte termijn en met 

hoge effectiviteit het afweersysteem zou kunnen herprogrammeren om zo een allergie te behandelen.

Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) allergie, overgevoeligheid, varken

neen

neen

neen

Uittesten van een mogelijke behandeling voor allergie in biggen die overgevoelig gemaakt werden voor kippenei.

5 jaar

neen

ja

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Aquavlan2: WP6.3 Voeders voor grow-out

oktober 2016 - september 2019

visvoeder, binder, attractant, RAS

neen

ja

neen

neen

neen

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.

Regenboogforel is een economisch belangrijke vissoort en één van de meest gekweekte soorten in de aquacultuur. Om 

het (markt)potentieel van het innovatieve verenmeelproduct Pepsol te evalueren, wil de firma Empro uittesten of het 

product gebruikt kan worden als attractant en/of binder in forelvoeder. Om het potentieel van Pepsol te kunnen 

aantonen als attractant/binder, en om het praktisch en economisch voordeel ervan aan te kunnen tonen, moet dit 

onderzoek specifiek worden uitgevoerd bij regenboogforellen,

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 het verenmeelhydrolaat Pepsol in voeder voor regenboogforel. 

Effecten van dit ingrediënt op attractiviteit, voederopname, groeiprestaties, faeceskwaliteit enzovoort zijn 

soortafhankelijk, waardoor enkel de doelsoort zelf gebruikt kan 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).

In de voorgelegde proef willen we onderzoeken of het verenhydrolaat Pepsol van de firma Empro gebruikt kan worden 

als attractant (om de aantrekkelijkheid en zo ook de voederopname te verhogen) en/of binder (om de stabiliteit van de 

korrel en faeces te verbeteren) in voeder voor regenboogforel. Het doel is na te gaan welk effect Pepsol heeft op de 

fysische kwaliteit van de voederkorrel, de attractiviteit en verteerbaarheid van het voeder, de voederopname, 

groeiprestaties en faeceskwaliteit bij regenboogforel. 

We willen onderzoeken of de innovatieve grondstof Pepsol gebruikt kan worden als binder of attractant. Pepsol heeft 

bindende eigenschappen, en vergroot dus de stabiliteit van de voederkorrel. Daardoor wordt "leaching" tegengegaan - 

het uitlogen van nutriënten in het water. Dit leidt tot efficiënter gebruik van het voer. Daarnaast heeft Pepsol potentieel 

als attractant. Er wordt vaak gezocht naar duurzamere voeders, waarbij bvb vismeel wordt vervangen door alternatieve 

(laagwaardige en/of plantaardige) grondstoffen. Hier stuit men vaak op het probleem dat het voeder daardoor minder 

smakelijk wordt, met een lagere voederopname tot gevolg. Pepsol kan in zo'n geval de attractiviteit verhogen.

Soort: regenboogforel (Oncorhynchus mykiss )

Aantal: 630
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

BEL-SME OligoCar - prebiotisch effect van roodwieren

1-1-2018 tem 31-12-2019

visvoeder, carrageenan, roodwieren, prebiotica

neen

ja

neen

neen

neen

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.

Regenboogforel is een economisch belangrijke vissoort en één van de meest gekweekte soorten in de aquacultuur. Om 

de gunstige werking van roodwieren aan te tonen, en het effect op de prestaties van regenboogforel te kunnen 

achterhalen, moet dit onderzoek specifiek worden uitgevoerd bij regenboogforellen.

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 32 observaties 

nodig per tank, en dus 480 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 roodwieren in voeder voor regenboogforel. Effecten van dit ingrediënt 

op de groeiprestaties, voederconversie en overlevingskans zijn soortafhankelijk, waardoor enkel de doelsoort zelf 

gebruikt kan 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).

In de voorgelegde proef willen we onderzoeken of  forelvoer met toevoeging van de roodwieren Kappaphycus alvarezii, 
Eucheuma denticulatum,  en Mastocarpus stellatus  de prestaties van regenboogforel beïnvloedt. Dit experiment kadert 

in een onderzoeksproject waarin de prebiotische werking van roodwieren wordt onderzocht. In deze proefopzet willen 

we achterhalen of het gebruik van roodwieren in visvoeder een effect heeft op de groeiprestaties (gewichtstoename, 

specifieke groeisnelheid (SGR)), voederconversie (FCR)  en overlevingsgraad bij regenboogforel. 

Prebiotica kunnen de gezondheid van vissen positief beïnvloeden door de groei en/of activiteit van darmbacteriën te 

stimuleren. In dit project wordt de prebiotische werking van roodwieren onderzocht. Daarbij willen we nagaan of deze 

prebiotca uiteindelijk ook een impact hebben op de productieprestaties van regenboogforellen, zijnde de groei, 

voederconversie en overlevingskans. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we visvoeders optimaliseren en de 

gezondheid en prestaties van forellen verbeteren.

Soort: regenboogforel (Oncorhynchus mykiss )

Aantal: 480
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 het fenotyperen van de runderen wordt een lineaire score van de dieren uitgevoerd terwijl ze vaststaan aan het 

voerhek. Dit is een visuele score waarbij de runderen niet worden gemanipuleerd. Voor het genotyperen willen we een klein 

stukje weefsel uit het oor verzamelen (oorbiopt). Het nemen van dit biopt veroorzaakt een kortstondige pijn die te 

verminderen is als vlak ervoor een verdampingsspray op de plaats van het biopt wordt aangebracht. Na het nemen van het 

oorbiopt worden de runderen losgelaten en worden geen verdere handelingen verricht. Achteraf worden geen problemen 

verwacht. 

Deze studie voert onderzoek naar de genetische diversiteit van onze oude Vlaamse runderrassen. Bijgevolg is het belangrijk 

om een groot deel van de populatie oude Runderrassen in kaart te brengen, en van elk dier een staal te verzamelen voor 

genotypering. Net daarom hebben we van elk individu een staal nodig. Een dierloze methode is bijgevolg onmogelijk.

Voor een correcte inschatting van de genetische diversiteit en het gebruik van deze genotypes in het opzetten van een 

genomische fokwaarde is een groot mogelijk aantal dieren nodig (bij voorkeur > 750 per ras). In dit onderzoek nemen we 4 

rundveerassen mee en daarom plannen we om 3000 dieren te fenotyperen en genotyperen.    

In dit onderzoek zullen de 4 oude Vlaamse rundveerassen opgenomen worden. Voor en na het nemen van het oorbiopt 

zullen de kortstondige pijn gereduceerd worden door het vernevelen van een verdampingsspray op de plaats van het biopt. 

Tijdens het uitvoeren van de lineaire keuring en het nemen van het oorbiopt staan de dieren vastgezet in het voederhek.

Vlaanderen telt 4 erfgoed rundveerassen. Kenmerkend voor deze rassen zijn de unieke bron van genetische diversiteit die ze 

dragen, hun adaptatie aan de omgeving waarin ze ontstaan zijn, hun robuustheid en beperkte ziektegevoeligheid, de 

kwaliteit en samenstelling van de producten die ze voort brengen, … Hun nadeel is de economische concurrentiestrijd die ze 

verliezen ten opzichte van productie-gespecialiseerde rassen zoals Holstein-Friesian en dubbelgespierde Belgisch - witblauwe 

runderen. Dit is de belangrijkste reden waarom het aantal individuen jaar na jaar achteruit gaat. Daarnaast ervaren fokkers 

een gebrek aan ondersteundend advies. Het aanleveren van 2 beslissingsondersteundende tools is daarom de belangrijkste 

doelstelling van dit project. Een eerste tool moet de fokkers helpen in het nemen management beslissingen die leiden tot een 

economische optimalisatie op het bedrijf. Via een tweede tool willen we de fokkers foktechnisch ondersteunen in het 

optimaal benutten van het genetisch potentieel van de dieren. Deze tool laat een fokwaardeschatting van het individuele 

rund toe, gebaseerd op fenotypische en genotypische karakteristieken en helpt bij het maken van de juiste stierkeuze. Om 

dieren te genotyperen hebben we een biologische staal per individu nodig. Een oorbiopt is hiervoor het meest geschikt. Om 

een correcte inschatting van de fokwaarde te kunnen maken, zouden we ons minstens moeten baseren op gegevens van 750 

individuen per ras.

Dit onderzoek heeft tot doel om 2 tools te ontwikkelen die de houder van oude Vlaamse rundveerassen helpen met het 

optimaliseren van het management, economisch en foktechnisch. De tools die nu bestaan zijn gebaseerd op productierassen 

zoals Holstein-Friesian en dubbelgespierde Belgisch-Witblauwe runderen en zijn daarom moeilijk toepasbaar voor 

dubbeldoelrassen. De combinatie van de lagere productie van melk of vlees en het afwezig zijn van advies gericht op 

dubbeldoelrassen doet veehouders omschakelen naar een productieras of weerhoudt jonge veehouders ervan te starten met 

een oud dubbeldoelras. Nochtans hebben deze dubbeldoelrassen hun waarde omdat ze goed zijn aangepast aan hun 

omgeving, met een schraal rantsoen bestaande uit enkel grassen in staat zijn om melk én vlees te produceren, ingezet 

kunnen worden voor ecosysteemdiensten, een erfgoedwaarde met zich meedragen, mogelijk drager zijn van unieke erfelijke 

kenmerken, ... . Om (jonge) veehouders te kunnen overtuigen met deze rassen een bedrijfsvoering op te bouwen, moeten we 

hun kwaliteiten veel meer in kaart kunnen brengen en aantonen met recent cijfermateriaal. Daarnaast zijn tools en gericht 

advies heel belangrijk voor de motivatie van de veehouders. 

Runderen van de rassen 'Rood rund van West-Vlaanderen’, ‘Wit-rood rund van Oost-Vlaanderen’, Kempens rund of Wit-blauw 

rund van Brabant. Er wordt verwacht 3000 dieren te kunnen fenotyperen en genotyperen. 

neen

neen

neen

De inzetbaarheid van oude Vlaamse rundveerassen voor een duurzame veehouderij

01/09/2019 - 30/06/2022

Runderen - erfgoedrassen - Vlaanderen - genetische diversiteit - fokwaarde

neen

ja

neen

ja

je
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Evaluatie werkzaamheid van Biostrong in vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp. 

08/01/2019 tem 12/02/2019 (35dagen)

Coccidiose, vleeskip, floorpen, Biostrong

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van Biostrong (alleen of in combinatie met een anticoccidial) voor de 

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). Een niet geïnfecteerde controle (UUC) groep zal geïncludeerd worden om een beeld te kunnen schetsen van 

de impact van de coccidiose infectie.

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.

2000 vleeskippen

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.

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.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

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.

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. In totaal zullen 6 groepen voorzien worden 

in deze proef. Drie geïnfecteerde testgroepen, een niet-geïnfecteerde onbehandelde controle, een geïnfecteerde 

onbehandelde controle en een geïnfecteerde behandelde controle.

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.

450 vleeskippen

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.

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.

neen

Werkzaamheid van verschillende producten toegediend via het voeder in controle van necrotische enteritis

24 januari 2019 tot 19 februari 2019 (27dagen)

Necrotische enteritis, vleeskip

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

 Eimeria species zijn zeer gastheer-specifiek, daarenboven zijn in vivo testen nodig om effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd 

wanneer humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal 

meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal 

voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang 

leefruimte

Het doel van de studie is  om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van coccidiose bij broilers te 

bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species (geïsoleerd 

uit het veld). 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

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee 

industrie. Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks 

lagere dosis van bestaande producten dragen bij tot de economische belangen van de kweker, het vermindert het 

geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde 

coccidioseproblemen. 

800 vleeskippen 

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.

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, 

kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren 

bij vleeskippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden,  ervaring en 

daarmee werd sample size berekening uitgevoerd.  Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is 

kunnen de resultaten van andere ASTs niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria 

zullen zoveel mogelijk gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden)

neen

Evaluatie van de werkzaamheid nieuwe combinatie coccidiostatica narasin + diclazuril in vleeskuikens experimenteel 

geïnfecteerd met Eimeria spp.

januari - februari 2019

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Evaluatie van de werkzaamheid coccidiostaticum Combo in vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

januari - maart 2019

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

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.

Het doel van de studie 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 proef kadert in het registratie dossier van dit middel. Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose 

soorten te kunnen testen zal deze studie uitgevoerd en vergeleken worden met voorgaande proeven met een gelijk 

proefopzet maar een verschillende coccidiose infectie.

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

1203 vleeskippen 

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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 

429/2008 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

IIndien 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). In de groepen met de parentale 

stammen verwachten we wel (vnl in broilers) nog hoge virulentie die tot sterfte kan leiden (P3). Dieren zullen in 

periode na challenge 2x per dag gecontroleerd worden en humane eindpunten zullen gehanteerd worden zodat dieren 

uit hun lijden verlost worden vooraleer natuurlijke dood intreedt. 

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

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

Link leggen tussen pathogeniciteit en virulentiefactoren om zo in vitro een  selectie en ontwikkeling van nieuwe vaccin 

kandidaten mogelijk te maken (vervolg op P18086-ISO)

90 SPF kippen (witte leghen type) en 90 ROSS 308 broilers

neen

neen

neen

Pathogeniciteitstest voor 3 verschillende geattenueerde ‘Avian pathogenic Escherichia coli’ (aPEC) stammen in zowel 

vleeskippen als SPF layers

08 feb 2019 - end 2019

APEC, pathogeniciteit/veiligheid, vaccin

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Model optimalisatie voor infectie met Salmonella Enteritidis

11 februari 2019 t/m 12 maart 2019

Salmonella, model, herisolatie 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

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 deze studie is om het 

infectie model voor Salmonella Enteritidis te optimaliseren en een beter zicht te krijgen in het verloop van de infectie 

zodat de werking van een vaccin goed bestudeerd kan worden. 

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella Enteritidis kunnen ziektes veroorzaakte bij consumenten. Mogelijks 

kunnen producten getest met het geoptimaliseerde model ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te 

bestrijden. 

90 SFP kippen

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 kippen.

We wensen het effect van de Salmonella stammen op de specifieke weerstand bij de kip na te gaan.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese farmacopee.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 

is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke 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.

Evaluatie van de werkzaamheid van Maxiban en Clinacox in vleeskippen experimenteel geïnfecteerd met 

Eimeria spp.

maart - april 2019

coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose sorten 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 de 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.

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.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen testen zal een floorpenstudie uitgevoerd 

worden met een bepaalde coccidiose infectie.

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.

1200 vleeskippen

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht 

gedaalde voederopnamen) voor enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door de strikte 

toepassing 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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Een sample size berekening werd in oprdacht van de klant door VMRD-Biometrics uitgevoerd en is gebaseerd op 

gegevens van vorige testen. Om een verschil aan te tonen in lesie scores zijn minimum 10 pens per groep met 

30 vogels per pen vereist.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 

is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke 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.

Werking van coccidiostaticum Cygro in kalkoenen experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

6-3-2019 - 28-3-2019

Coccidiostaticum, kalkoen

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 de 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 richtijnen inzake de 

huisvesting voor proefdieren.

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum tegen verschillende Eimeria spp.  te 

evalueren.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen testen zal een floorpenstudie uitgevoerd 

worden met een bepaalde coccidiose infectie.

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.

515 kalkoenen

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde 

voederopnamen) 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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit werd gedocumenteerd in de 

proefaanvraag.

Confidential 1/1
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 

karakters)

 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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 

is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke 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.

Werkzaamheid van een spray die sporen van Metarhizium anisopliae bevat bij de bestrijding van een populatie van 

Dermanyssus gallinae in aanwezigheid van kippen in experimentele omstandigheden.

68 dagen

Dermanyssus gallinae, Metarhizium anisopliae, legkippen

Dermanyssus gallinae is een groot probleem bij leghennensystemen. Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd bij 

leghennen. Elke gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren bedreigt, wordt aan de bedrijfsdierenarts 

meegedeeld. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. De Europese 

richtlijnen voor huisvesting voor proefdieren zullen worden nageleefd. Het initiële aantal mijten dat in de isolator wordt 

geplaatst (d.w.z. 1000 geleedpotigen per groep, 55,5 mijten per vogel) kan als een relatief lage toediening worden 

beschouwd, aangezien de mijtdichtheden variëren van 25 duizend tot 500 duizend mijten per kip, onder natuurlijke 

veldomstandigheden.

Rode pluimveemijten vormen wereldwijd een serieus gezondheids- en economisch probleem voor pluimveebedrijven. De 

bestrijding van deze parasiet is bijzonder moeilijk, omdat om residuen van acaricide geneesmiddelen in eieren of vlees te 

voorkomen, directe behandeling van kip tijdens de productie van eieren niet mogelijk is. De behandeling van gebouwen 

met acaricideproducten is voor residuen en veiligheidsaspecten beperkt tot het leegmaken van gebouwen tussen twee 

legkippartijen. De biologische bestrijding van plagen wordt al veel gebruikt in de landbouw. Als een biologisch 

bestrijdingsmiddel effectief kan worden gebruikt in pluimveebedrijven, zou dit een chemische en residuvrije 

behandelingsoptie zijn voor de bestrijding van parasietenpopulaties.

Beperking van het gebruik van chemische producten voor de bestrijding van D. gallinae-mijten. Het bloedvoedingsgedrag 

van D. gallinae beïnvloedt het dierenwelzijn, wat leidt tot stress, rusteloosheid, irritatie, bloedarmoede en zelfs de dood in 

zware besmettingsgevallen ten gevolge van bloedingen. Verder zijn rode pluimveemijten potentiële vectoren van 

verschillende pathogenen, waaronder Salmonella enterica, Erysipelothrix rhusiopathiae en Avipoxvirus. D. gallinae 

veroorzaakt hoge productieverliezen, waaronder verminderde vlees- en eiproductie.

54 legkippen

De dieren zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden ten gevolge van de besmetting en zullen ook een beperkt (P1) 

ongemak ervaren ten gevolg van de bloedafname. Er worden geen symptomen verwacht met deze toegediende dosis 

mijten (d.w.z. 1000 mijten / dubbele isolator).

Omdat de parasiet vooral bij legkippen een probleem vormt, is het noodzakelijk om de effectiviteit van dit product bij 

legkippen te controleren.

Er is geen steekproefberekening uitgevoerd. Dit wordt beschreven in de aanvraag.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 

is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke 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.

Werking van coccidiostaticum Avatec in kalkoenen experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

april-juni 2019

Coccidiostaticum, kalkoen

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 de 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 richtijnen inzake de 

huisvesting voor proefdieren.

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van coccidiostaticum Avatec tegen verschillende Eimeria spp. 
in kalkoenen te evalueren.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen testen zullen 3 studies uitgevoerd worden 

met een gelijke proefopzet maar een verschillende coccidiose infectie.

Deze studies kaderen in de vernieuwing van registratie van coccidiostatica Avatec. 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.

1542 kalkoenen (514 per studie)

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht 

gedaalde voederopnamen) 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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit werd gedocumenteerd in de 

proefaanvraag.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 wordt geen groot effect verwacht van de combinatie van het probioticum met de verschillende coccidiostatica die bijdraagt 

tot lijden van de dieren. Naar verwachting zal het lijden beperkt (P1) blijven. Uiteraard zal de mate van lijden worden 

bijgehouden en geëvalueerd. Bij twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan beslissen de dieren te behandelen of de proef 

stop te zetten

Deze proef kadert in het registratiedossier van een probioticum. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) 

Nr. 429/2008 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag.

De producten die getest worden in deze proef, zijn specifiek bedoeld voor registratie bij broilers, omwille van deze reden zal de 

studie uitgevoerd worden op vleeskippen. 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.

Het doel van deze proef is om de compatibiliteit van een probioticum met verschillende coccidiostatica in broilers te evalueren. 

De compatibiliteit van deze behandelingen zal bekeken worden door opvolging van de mortaliteit, gewichtstoename, 

voederopname en voederconversie. Elf groepen zullen in deze studie geïncludeerd worden. Iedere groep zal acht keer herhaald 

worden.

De studie kadert in het registratie dossier van een probioticum. Bewijs van werkzaamheid van een nieuw toevoegingsmiddel voor 

diervoeding 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.

2200 ROSS 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Evaluatie van de compatibiliteit van een probioticum met verschillende coccidiostatica in broilers onder floorpen condities.

35 dagen (van 5 maart 2019 tot 8 april 2019)

Broilers, probioticum, coccidiostatica, compatibiliteit

neen

neen

ja

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 

is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke 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.

Effect van silicium op pijn-gerelateerd gedrag in een model van experimenteel geïnduceerde articulaire pijn in broilers. 

1 dag (25 dagen watermedicatie)

articulaire pijn, gedrag, silicium, natriumuraat, broilers

Aangezien de informatie over het anti-inflammatoir effect van silicium voor de preventie van articulaire pijn bij kippen 

gelimiteerd is en we het gedrag van broilers na experimentele inductie van artritis willen observeren, is deze diersoort bij 

deze studie noodzakelijk. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden, en continu na toediening van 

natriumuraat. De mate van lijden zal worden bijgehouden. Bij twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan beslissen om 

de dieren te behandelen of de proef stop te zetten. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal 

voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

Het doel van deze studie is om het anti-inflammatoire effect van silicium te bepalen voor de preventie van articulaire pijn 

in broilers. De lokale experimentele inflammatie zal geïnduceerd worden door middel van een intra-articulaire injectie in de 

hak met natriumuraat (Hocking et al, 1997; Gentle 1997; Gentle and Corr, 1995) aan een dosis van 6mg/vogel bij broilers. De 

met silicium behandelde dieren (2 verschillende wateroplosbare formulaties (Si-OSA-VC en Si-MMST) in 2 dosissen silicium: 

0.8mg/l in drinkwater (gelijk aan 0.45 (D0) tot 0.12 (D42)mg/kg BW) en 0.16mg/l in drinkwater (gelijk aan 0.09 (D0) tot 0.024 

(D42) mg/kg BW)) worden vergeleken met een onbehandelde geïnfecteerde groep (UIC) en een onbehandelde niet-

geïnfecteerde groep (UUC).

De afzetting van natriumuraat microkristallen in articulaire en peri-articulaire weefsels is de oorzaak van acute of 

chronische inflammatoire responsen die gekend zijn als jicht artritis. Mononucleaire fagocyt activatie is betrokken bij de 

vroege triggering events van jichtaanvallen. Silicium is overvloedig aanwezig in kraakbeenweefsel. Toediening van silicium 

kan alle weefsels die bindweefsel bevatten bevorderen, inclusief kraakbeen, gewrichten en bot. Hoewel de 

actiemechanismen onbekend zijn, werd reeds aangetoond dat collageensynthese bevorderd wordt. Verder werd 

gesuggereerd dat silicium de opname van andere elementen zoals salicylaat, koper,... bevorderd, hoewel hieromtrent nog 

meer ondersteunende data noodzakelijk is.

144 Ross 308 vleeskippen

De dieren zullen een beperkt (P1) ongemak ondervinden van het intra-articulair injecteren van natriumuraat. (Hocking et al, 

2004; Mohan et al., 2012)

Ze zullen een matig (P2)  ongemak kunnen ondervinden door de gevolgen van de intra-articulaire injectie met natriumuraat, 

welke een ontsteking veroorzaakt in het gewricht van het dier. Intra-articulaire injectie van natriumuraat produceert een 

acute synovitis, ontstekingsveranderingen zoals zwelling, verhoogde temperatuur en overgevoeligheid van het gewricht, 

welke minimum 3h aanhouden. Dieren zullen door de acute pijn in hun poot vaker neerliggen of op 1 poot staan, orale 

activiteit zal hierdoor ook tijdelijk dalen.

Uiteraard zal de mate van lijden worden bijgehouden en geëvalueerd. Bij twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan 

beslissen de dieren te behandelen of de proef stop te zetten.

Aangezien de informatie over het anti-inflammatoir effect van silicium voor de preventie van articulaire pijn bij kippen 

gelimiteerd is en we het gedrag van broilers na experimentele inductie van artritis willen observeren, is deze diersoort bij 

deze studie noodzakelijk.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn gedocumenteerd in de 

proefaanvraag.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Testen van een Salmonella  Infantis model in SPF legkippen  

22/03/2019-19/04/2019

Salmonella Infantis, vaccin-ontwikkeling

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

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 in het gedrang brengt, 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.

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella  spp. kunnen maag-darm klachten veroorzaken bij de mens, na het eten van 

besmet vlees. Om het aantal Salmonella  kiemen bij pluimvee te reduceren, worden vaccins ontwikkeld om kolonisatie door deze 

kiemen tegen te gaan of te reduceren. Echter bestaan er verschillende serotypes, waaronder Infantis waarvoor momenteel geen 

commercieel preparaat beschikbaar is

Dit project kan bijdragen tot het succesvol ontwikkelen van een vaccin dat de kolonisatie, binnen de kip, van Salmonella  Infantis 

stammen tegenwerkt of reduceert. Door het testen van verschillende Salmonella  Infantis stammen kan een potentiële kandidaat 

geselecteerd worden die verder kan gebruikt worden als levend vaccin.  

60 SPF legkippen 

We verwachten dat de dieren tot een matig (P2) ongemak zullen ondervinden gedurende de inoculatie, swabs 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.

Deze studie wenst het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de kip na te gaan, hiervoor is helaas geen in vitro 
alternatief beschikbaar. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese Farmacopee (monograaf vaccinontwikkeling) en een reductie (20 

naar 15 per groep) werd toegepast omdat het hier om een experimentele fase gaat. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

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 in het gedrang brengt, 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.

Contaminatie van pluimveeproducten (bestemd voor humane consumptie) met Salmonella  spp. kunnen maag-darm 

klachten veroorzaken bij de mens, na het eten van dit besmet vlees. Om de uitscheiding van Salmonella  kiemen bij 

pluimvee te reduceren, worden vaccins ontwikkeld om kolonisatie en uitscheiding door deze kiemen tegen te gaan of 

te reduceren. 

Dit project kan bijdragen tot het succesvol ontwikkelen van een vaccin dat de kolonisatie, binnen de kip, en 

uitscheiding van Salmonella Typhimurium stammen tegenwerkt of reduceert. Door het testen van verschillende 

Salmonella  Typhimurium stammen kan een potentiële kandidaat geselecteerd worden die verder kan gebruikt worden 

als levend vaccin.  

80 SPF legkippen naar conformiteit met de Europese Pharmacopeia 

We verwachten dat de dieren tot licht (P1) ongemak zullen ondervinden gedurende de inoculatie (oraal) en cloacale 

swabs. 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.

Deze studie wenst het effect van de Salmonella  vaccin stammen op de specifieke weerstand bij de kip na te gaan, 

hiervoor is helaas geen in vitro  alternatief beschikbaar. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese Farmacopee (monograaf vaccinontwikkeling 

Salmonella Typhimurium)

neen

Testen van pathogeniciteit van verschillende geselecteerde Salmonella  Typhimurium stammen in SPF legkippen 

22/03/2019-19/04/2019

Salmonella Typhimurium,  pathogeniciteit, vaccin

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Evaluatie werkzaamheid van verschillende probiotica in vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp. 

21 maart 2019 tot 11 april 2019 (22 dagen)

Coccidiose,legkip, AST, probiotica

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

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.

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.

Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde controle groep (infected untreated 

control, IUC).

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.

901 legkippen

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.

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.
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Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke 

of klinische noden  die aangekaart worden(maximaal 

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 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.

Binnen dit project zal de werkzaamheid van een nieuw monovalent en bivalent MDV (Mareks disease virus) vaccin getest worden 

volgens normen beschreven in de Europese Farmacopee. Na deze  studie zullen registratie dossiers opgesteld worden in het geval 

van gunstige resultaten. 

De vaccins kunnen mogelijk ingezet worden om de schadelijke virussen te bestrijden.

100 SFP kippen

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.

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de kip na te gaan.

Het nodige aantal proefdieren is gebaseerd op de Europese farmacopee.

neen

Werkzaamheid van vaccin stammen tegen experimentele infectie met Marek's disease virus

eind maart 2019 - juni 2019

Virale pluimveeziekten, vaccin, werkzaamheid

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?
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methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 
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De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. 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 tot sterfte (P4) 

voorkomen. Voor deze laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% aanbevolen door de WAAVP guidelines (Holdsworth et 

al., 2004). Voor meeste dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijke tijdelijke 

lusteloosheid van enkele dagen. Na de proef worden dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen geen 

andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij vleeskippen. 

Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden,  ervaring en daarmee werd 

sample size berekening uitgevoerd.  Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is kunnen de resultaten van 

andere ASTs niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel mogelijk gebruikt worden 

voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden)

Eimeria species zijn zeer gastheer-specifiek, daarenboven zijn in vivo testen nodig om effect op alle levensstadia van de parasiet 

te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer humane 

eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de 

bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese 

richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang leefruimte

Het doel van de studies is  om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van coccidiose (o.a. coccidiostatica, 

probiotica, enzymen,…)  bij broilers te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van 

Eimeria species (geïsoleerd uit het veld). 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

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee industrie. 

Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere dosis van 

bestaande producten dragen bij tot de economische belangen van de kweker, het vermindert het geneesmiddelengebruik door 

een efficiënter gebruik en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

800 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Anticoccidial sensitivity trial in  broilers

21MAR2019 tot 10APR2019 (21 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen
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voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 
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karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 
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3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
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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.

In deze proef wordt het effect van een verlaagde incubatietemperatuur en vroege voeding op de darmgezondheid op latere 

leeftijd van vleeskuikens nagegaan. Er zullen vier behandelingsgroepen worden meegenomen in deze proef:

-	Controle (normale) incubatie temperatuur + geen vroege voeding

-	Verlaagde incubatie temperatuur + geen vroege voeding

-	Controle (normale) incubatie temperatuur + vroege voeding

-	Verlaagde incubatie temperatuur + vroege voeding

Necrotische enteritis kan relatief eenvoudig bestreden worden met antimicrobiële middelen. Omwille van resistentie 

ontwikkeling staat het gebruik van deze antimicrobiële middelen onder druk. Met deze proef wordt onderzoek gedaan naar 

alternatieve methoden om darmproblemen te bestrijden of te verbeteren. 

960 vleeskippen

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.

Met deze proef willen we het effect van incubatietemperaturen bij het broeden van kippeneieren op de darmgezondheid op 

latere leeftijd bestuderen. Hiervoor bestaan geen alternatieve methodes. 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn gedocumenteerd in de 

proefaanvraag.

neen

Effect van de incubatie temperatuur tijdens het broeden en/of vroege voeding op de intestinale gezondheid van vleeskippen

17 april 2019 tot 22 mei 2019 (35dagen)

Necrotische enteritis, vleeskip,darmgezondheid

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 
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karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 
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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?
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 
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Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 
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dieren te minimaliseren.

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.

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 1 vaccin en 1 dosis van een 2e vaccin tegen een experimenele infectie met Salmonella Enteritidis na te 

gaan. 

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. 

135 SFP leghennen

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.

We wensen het effect van de vaccins op de specifieke weerstand bij de kip na te gaan.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese farmacopee.

neen

Werkzaamheid van vaccin stam tegen een experimentele infectie met Salmonella Enteritidis 

26 april 2019 tot mei 2019

Salmonella, vaccin

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs
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IIndien de gemodificeerde stammen onvoldoende efficaciteit vertonen, kunnen dieren matig (P2) ongemak ondervinden 

ten gevolge van infectie met de wildtype aPEC stam (ontsteking van luchtzakken = respiratoire problemen en 

ontstekingen van lever/hart = daling in functies van deze vitale organen, groeiachterstand). Bij hoge virulentie kan ook 

sterfte (P3) optreden. Alle dieren zullen tweemaal daags gecontroleerd worden en humane eindpunten zullen gehanteerd 

worden zodat dieren uit hun lijden verlost worden vooraleer natuurlijke dood intreedt. 

Indien dergelijk vaccin ontwikkeld kan worden, kan dit instaan voor de veiligheid en klinisch welzijn van dieren. Echter 

alvorens dergelijke producten te authoriseren dient de efficaciteit grondig bestudeerd te worden. Er is momenteel geen 

alternatief voor in vivo experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten. 

Het minimum aantal dieren dat vooropgesteld wordt door de Europese Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid 

van vaccins wordt hier gehanteerd. 

Ross 308 zijn representatief voor de pluimveesector 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. 

Infecties met aPEC kunnen in de pluimveesector leiden tot belangrijke economische verliezen door een afname in de 

productie. Om dergelijke ziektebeelden te bestrijden wrodt antibioticatherapie frequent ingezet. Echter worden deze 

kiemen ook gelinkt aan multi-drug resistentie. In het kader van een algemene reductie van antibiotiaresistentie, stijgt de 

vraag naar alternatieve behandelingswijzen. In dit opzicht lijkt vaccinatie een waardevol alternatief. 

Indien uit deze proefopzet blijkt dat een gemodificeerde aPEC stam (sterke afname in virulentie) voldoende efficaciteit 

vertoont met betrekking tot het tegengaan van de pathogeniciteit van een wildtype aPEC infectie, kan dergelijke stam 

gebruikt worden als vaccin tegen aPEC infecties. 

60 ROSS 308 broilers

neen

neen

neen

Efficaciteitstesten voor 2 verschillende geattenueerde ‘Avian pathogenic Escherichia coli’ (aPEC) stammen in vleeskippen

apr 2019 - dec 2019

APEC, pathogeniciteit/veiligheid, vaccin

neen

ja

neen

neen

neen



289
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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 
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 Eimeria species zijn zeer gastheer-specifiek, daarenboven zijn in vivo testen nodig om effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd 

wanneer humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal 

meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal 

voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang 

leefruimte

Het doel van de studie is  om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van coccidiose bij broilers te bepalen. 

Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species (geïsoleerd uit het veld). 

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

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee 

industrie. Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere 

dosis van bestaande producten dragen bij tot de economische belangen van de kweker, het vermindert het 

geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

800 vleeskippen (mannetjes)

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.

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen 

geen andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij 

vleeskippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden,  ervaring en daarmee 

werd sample size berekening uitgevoerd.  Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is kunnen de 

resultaten van andere ASTs niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel 

mogelijk gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden)

neen

Evaluatie van de werkzaamheid nieuwe combinatie coccidiostatica narasin + diclazuril in vleeskuikens experimenteel 

geïnfecteerd met Eimeria spp.

24 april - 14 mei 2019

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen
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neen

Beoordeling van de reproductiemogelijkheden van Eimeria necatrix in verschillende genetische lijnen van SPF en 

commerciële kippen die geïnoculeerd zijn met verschillende aantallen oöcysten.

07 mei 2019 t.e.m. 05 juni 2019

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Eimeria necatrix, oocyst afscheiding, genetische lijnen

Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifieke parasieten, d.w.z. Eimeria van kippen parasiteren uitsluitend in kippen, 

daarom zijn geen andere dier- of pluimveesoorten geschikt voor de huidige studie. Elke gebeurtenis die het welzijn of de 

gezondheid van de dieren bedreigt, wordt aan de bedrijfsdierenarts gemeld. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren 

onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Aan de Europese richtlijnen voor huisvesting van dieren zal worden 

voldaan.

De huidige studie is gebaseerd op de hypothese dat verschillende genetische lijnen van kippen een variërend effect hebben 

op de output van oöcysten van Eimeria necatrix. De sponsor is geïnteresseerd in het testen van drie SPF en twee 

commerciële kippenrassen op hun reproductievermogen van deze zeer pathogene soort van kippencoccidia. De resultaten 

van de proef zullen van praktische waarde zijn, die het preferentiële gebruik van bepaalde lijnen kippen voor de opbrengst 

van Eimeria necatrix-oöcysten aangeeft.

Parasieten van het geslacht Eimeria vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van kippen met aanzienlijke 

economische verliezen tot gevolg. De circulatie van de parasiet en infectie van naïeve, onbeschermde kippen op een 

boerderij is afhankelijk van het aantal oöcysten in de mest als infectieuze stadia van de parasiet. Soorten Eimeria 

verschillen in mogelijkheden om oöcysten te produceren en Eimeria necatrix is er een met de laagste output. Het wordt 

echter nog steeds beschouwd als een van de meest pathogene soorten die lang levende kippen, zoals legkippen of 

moedervoorraden, aantasten na 8 levensweken. Aldus richt de huidige proef zich op het onderzoeken of de verschillende 

genetische lijnen van kippen een effect zullen hebben op de opbrengst van E. necatrix-oöcysten. De resultaten van de 

studie zullen waardevolle wetenschappelijke gegevens opleveren die verder praktische implicaties kunnen bieden als de 

starthypothese correct blijkt te zijn.

120 SFP en 60 commerciële kippen

Hoewel Eimeria necatrix een zeer pathogene coccidische parasiet is die hoge sterfte kan veroorzaken bij gevoelige dieren, 

wordt niet verwacht dat de dosis in het inoculum ernstige lesies bij experimentele vogels zal veroorzaken. De vogels 

kunnen een beperkt (P1) ongemak ervaren (bijv. diarree, iets verminderde voeropname). De algemene gezondheidstoestand 

wordt dagelijks gecontroleerd en de mate van lijden wordt geëvalueerd. In geval van twijfel wordt de dierenarts 

geraadpleegd die kan beslissen om de dieren te behandelen of om het experiment te stoppen.

Coccidische parasieten van het geslacht Eimeria zijn obligate intracellulaire parasieten met een complexe 

reproductiecyclus, waarbij zowel aseksuele als seksuele reproductiestadia betrokken zijn. Het is enkel mogelijk om de 

parasieten in levende dieren te repliceren, omdat er tot nu toe geen in vitro  systeem bestaat.

De exacte afscheidingsniveaus zijn nog niet bekend (doel van de proef) maar op basis van de afscheiding van andere 

Eimeria-stammen kunnen we een grote variatie tussen de vogels verwachten. Het aantal vogels is dus ingesteld om de 

statistische kracht te vergroten voor een betrouwbare post-hoc analyse van verschillen binnen rassen en tussen vier 

verschillende kippenrassen die in het experiment zijn gebruikt.
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neen

Werkzaamheid van HuveGuard® NB vaccin gespoten op voer of vogels voor het beschermen van kippen tegen een challenge 

met Eimeria necatrix

26 april 2019 t/m 30 mei 2019

Eimeria necatrix, vaccinatie, spray, kippen

neen

neen

je

neen

neen

neen

neen

Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifieke parasieten, d.w.z. Eimeria van kippen parasiteren uitsluitend in kippen, daarom 

zijn geen andere dier- of pluimveesoorten geschikt voor huidige studie. Elke gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van 

de dieren tijdens het onderzoek bedreigt, wordt aan de bedrijfsdierenarts gemeld. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren 

onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Aan de Europese richtlijnen voor huisvesting van dieren zal worden voldaan.

Coccidiose-vaccins worden onderworpen aan een reeks testen voorgeschreven door Europese Farmacopee (Ph. Eur.) 

Monografie 04/2013: 2326. Voor dergelijke vaccins bestaan verschillende gebruikelijke toedieningsroutes, maar voor elk moet 

de uniforme en doeltreffende vaccinatie worden aangetoond. In de huidige studie zullen twee toedieningsroutes, namelijk 

spuiten op voer en direct spuiten op eendagskippen, worden getest volgens sectie 2-3-4 ‘Immunogeniciteit’ van de 

bovengenoemde Ph. Eur. Monografie.

Coccidiose is een parasitaire ziekte bij kippen die wereldwijd een serieus economisch probleem vormt voor deze 

pluimveesoorten. Momenteel is de pluimveehouderij sterk afhankelijk van het gebruik van chemotherapeutica om het 

negatieve effect van een infectie te onderdrukken. Het optreden van resistentie tegen deze verbindingen heeft vaccinatie 

echter tot een meer wenselijke optie gemaakt om de ziekte te bestrijden. Verschillende toedieningsroutes van coccidiose-

vaccin verschillen in vermogen om uniforme vaccinatie binnen een troep te verschaffen, maar ook in gebruiksgemak. 

Vaccinatie met oogdruppels is bijvoorbeeld veel meer tijdrovend in vergelijking met toediening via spray, maar het stelt elke 

kip in staat om een adequate dosis te ontvangen. Het doel van deze proef is dus om de werkzaamheid van twee 

toedieningsmethoden te beoordelen door te spuiten op voer dat kuikens ontvangen bij het plaatsen en direct sprayen op 

eendagskuikens.

63 SFP kippen

Eimeria necatrix is een van de soorten met een hoge pathogeniteit voor kippen. Daarom kunnen dieren in de controlegroep 

een beperkt (P1) of matig (P2) ongemak ervaren als gevolg van een infectie. De algemene gezondheidstoestand wordt dagelijks 

gecontroleerd en de mate van lijden wordt geëvalueerd. Niet-gevaccineerde besmette groep is van cruciaal belang voor het 

onderzoek en is noodzakelijk voor vergelijking en evaluatie van de mate van bescherming bij gevaccineerde vogels. In geval 

van bijwerkingen of ernstig (P3) ongemak, wordt de dierenarts geraadpleegd die kan beslissen om de dieren te behandelen of 

te euthaniseren of om het experiment te stoppen.

In vivo  werkzaamheid van levende coccidiose-vaccins is een verplichte test uitgevoerd in levende kippen volgens Ph. Eur. 

Monografie 04/2013: 2326. Eimeria zijn obligate intracellulaire parasieten en tot nu toe is er geen in vitro  model beschikbaar 

dat geschikt is voor dergelijke testen.

Het aantal dieren dat is ingesteld voor het doel van deze studie is ontleend aan de relevante Monografie van de Europese 

Farmacopee met vermelding van het minimum van 20 vogels/groepen die wordt gebruikt voor het testen van de 

immunogeniteit van het vaccin.
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neen

neen

neen

Target animal safety study of Phytase TSP NG administered via feed in broilers

apr 2019 - dec 2019

Phytase, performance, broilers 

neen

ja

neen

neen

neen

Voor deze veiligheidsstudie moeten volgens de richtiljnen van EFSA bloed stalen verzameld worden op het einde van de 

studie. Deze bloedafname zal gebeuren met een naald na het aanprikken van de hals of vleugel vene. Hierdoor zullen de 

dieren een matig ongemak kunnen ondervinden op deze studiedag. Op het einde van de proef zullen de dieren 

geeuthanaseerd worden. 

Volgens de wetgeving is het noodzakelijk om dergelijke veiligheidsstudie in de doeldiersoort uit te voeren, teneinde in 

de toekomst een veilig gebruik van dit product in vleeskippen te kunnen garanderen. 

Op basis van eerdere data met betrekking tot phytase supplementatie in vleeskippen en een statistische analyse, werd 

het benodigde aantal proefdieren berekend. Deze berekening gaat uit van een minimale hoeveelheid dieren nodig om 

met voldoende statistische zekerheid de proef te kunnen uitvoeren en parameters te kunnen analyseren. 

Ross 308 zijn representatief voor de pluimveesector waarvoor de phytase supplementatie zou kunnen ingezet worden. 

De dieren zullen geen ongemak ondervinden tijdens de studie en enkel bij bloedname wordt een matig ongemak 

verwacht. Dit zal echter ook zo veel als mogelijk gereduceerd worden door de handelingen te laten uitvoeren door 

opgeleid personeel en dierenartsen. 

Phytate is een natuurlijke component die veelvuldig in pluimvee voeders voorkomt. Deze component is in staat om 

diverse mineralen te complexeren, waaronder ook fosfor (P). Echter speelt P een belangrijke rol in beendersterke, 

eierschaal kwaliteit en diverse metabole processen. Het is dus belangrijk om de gastro-intestinale opname van P te 

bevorderen. Vandaar is supplementatie via het voeder met phytase aangewezen. Dit enzyme is in staat om de 

complexatie tegen te gaan en de opname van P te bevorderen. Deze studie zal uitgevoerd worden om de invloed van 

deze phytase supplementatie op algemene groeiparameters en veiligheid in vleeskippen na te gaan. 

Uit deze proefopzet zal blijken dat phytase supplementatie veilig gebruikt van worden voor het inmengen in pluimvee 

voeders en bijgevolg toediening aan vleeskippen. 

900 ROSS 308 broilers
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Bepaling van de werkzaamheid van AH411468 en AH406539 toegediend via drinkwater tegen verschillende resistente 

Eimeria-stammen in vleeskuikens.

28 dagen

Eimeria spp., resistente stammen, anticoccidiaal

ja

Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifieke parasieten, d.w.z. Eimeria van kippen parasiteren uitsluitend in kippen, 

daarom zijn geen andere dier- of pluimveesoorten geschikt voor de huidige studie.

Het aantal dieren en replicaten was gebaseerd op gegevens van eerdere AST's met identiek ontwerp en berekend met de 

volgende formule n = 2 * stdev² * (Zα / 2 + Zβ)² / (µ2-µ1)² (Dohoo et al., 2003 ). Voor de berekening van het aantal 

benodigde dieren ligt de nadruk op DWG (die op dierniveau wordt berekend).

n = aantal laboratoriumdieren per groep (marketingstudies) of aantal kooien per groep (registratiestudies)

stdev = schatting van de standaarddeviatie in de controlegroep = DWG 9,7 g / d

Zα / 2 = 95ste percentiel van een standaard normale verdeling = 1,96

Zβ = 80ste percentiel van een standaard normale verdeling = 0,84

µ1 = a priori schatting voor het gemiddelde bij de controlegroep = DWG 52 g / d

µ2 = a priori schatting van het gemiddelde in de behandelde groep = DWG 58,5 g / d

Deze poweranalyse laat zien dat we met 35 dieren per groep een verschil van 6,5 g in DWG kunnen aantonen.

Rekening houdend met de beperkte sterfte tijdens de eerste levensweek (max. 5%), zullen 48 dieren per groep worden 

opgezet op D1.

Er zijn momenteel geen in-vitro methoden beschikbaar om de impact van anticoccidial op de prestaties te evalueren 

wanneer vogels worden gechallenged met tolerante Eimeria-stammen.

neen

je

neen

neen

De dosis van het coccidiose-inoculum is zodanig geformuleerd dat het lijden beperkt is en sterfte normaal niet voorkomt. 

Verwacht wordt dat de geïnfecteerde dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ervaren, dit heeft 

voornamelijk betrekking op de soort E. acervulina. Het verwachte lijden zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust en 

een mogelijke lusteloosheid van enkele dagen. De mate van lijden zal natuurlijk worden opgevolgd en geëvalueerd. In 

geval van twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan beslissen om de dieren te behandelen of om de test te 

stoppen.

Coccidiose is een van de economisch meest verwoestende ziekten van de pluimvee-industrie, met verliezen van meer dan 

3 miljard dollar per jaar ten gevolge van een combinatie van lage productiviteit, mortaliteit en hoge kosten om een goede 

profylaxe en behandelingsprogramma's uit te voeren. Deze infectie wordt veroorzaakt door protozoa van het geslacht 

Eimeria, die repliceren in de darm van de kippen, wat een reeks klinische symptomen veroorzaakt, waaronder diarree, 

verminderde gewichtstoename, slechte voederconversiepercentages en sterfte. De beheersing van coccidiose bij kippen 

vereist de toediening van goedgekeurde anticoccidiale geneesmiddelen, die een verminderde gevoeligheid en 

werkzaamheid vertonen ten gevolge van de opkomende gedocumenteerde resistentieverschijnselen.

Het doel van deze studie is om de werkzaamheid te onderzoeken van twee anticoccidiale formuleringen tegen Eimeria-

stammen bij kippen die tolerantie vertonen tegen producten op basis van amprolium, diclazuril, decoquinaat, 

salinomcyine en nicarbazine/narasin.

1275 Ross 308 vleeskuikens bij de opstelling, waarvan 816 zullen worden toegewezen.

neen

neen

neen
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effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke 

of verwachte graad van ernst van deze effecten en 

wat is het uiteindelijke lot 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.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak 

(pijn) dieren te minimaliseren.

Evaluatie werkzaamheid van verschillende combinaties aminozuren en fytogene producten  in vleeskippen 

experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Mei - Juni 2019

coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose sorten 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 de 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.

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van  verschillende voederadditieven ter controle van coccidiose 

(mengsels van fytogene componenten en aminozuren) bij broilers te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen 

geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species.

Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een niet-geïnfecteerde 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 6 groepen 

voorzien in deze studie.

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van  verschillende voederadditieven ter controle van coccidiose 

(mengsels van fytogene componenten en aminozuren) bij broilers te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen 

geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species.

Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een niet-geïnfecteerde 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 6 groepen 

voorzien in deze studie.

Coccidiose kan bestreden worden met geneesmiddelen. Omwille van resistentie ontwikkeling staat het 

geneesmiddelengebruik onder druk. Gedurende de laatste jaren werden verschillenden producten op de markt 

gebracht die een mogelijk alternatief bieden. In het kader van verantwoord gebruik is het testen van de 

werkzaamheid van deze producten tegen coccidiose gerechtvaardigd

1260 vleeskippen

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht gedaalde 

voederopnamen) voor enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door de strikte toepassing 

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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Een sample size berekening  is gebaseerd op gegevens van vorige testen. Om een verschil aan te tonen op 

zootechniek zijn minimum 7 pens per groep met 30 vogels per pen vereist.
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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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Efficaciteit van een Salmonella  Infantis vaccin in SPF legkippen  

31 mei 2019 t.e.m. december 2019

Salmonella  Infantis, vaccin, efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

De problematiek van Salmonella spp. besmettingen n is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. 

Vandaar is het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid 

van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid 

van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder 

verloop van de proef bepalen. Er zal tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van 

de dieren. 

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella  spp. kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie van 

dergelijk besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te reduceren en dus 

de kans op besmetting te verkleinen. Het doel van de studie is om de werking van een Salmonella  Infantis vaccin te 

bevestigen,

Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen kolonisatie met Salmonella spp., waardoor de 

besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.  

80 SPF kippen

We verwachten dat de dieren in het meest extreme geval een matig (P2) ongemak zullen ondervinden gedurende de 

orale 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 kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccin te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopeia.
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of klinische noden  die aangekaart worden(maximaal 

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 
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Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de geïnfecteerde 

dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E. acervulina  en E. 
maxima . Voor sommige E. tenella  stammen kan er mogelijks een ernstig (P3) ongemak tot sterfte (P4) voorkomen. Voor deze 

laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% aanbevolen door de WAAVP guidelines (Holdsworth et al., 2004). Voor de meeste 

dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijks tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. 

Na de proef worden de dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen geen 

andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij vleeskippen. 

Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, ervaring en een daarop 

gebaseerde sample size berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is, kunnen de resultaten van 

andere AST proeven niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel mogelijk gebruikt 

worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

Eimeria species  zijn zeer gastheer-specifiek. Daarenboven zijn in vivo  testen nodig om het effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer 

humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden 

aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese 

richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang leefruimte

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. Het doel van deze studie is  

om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van coccidiose (o.a. coccidiostatica, probiotica, enzymen,…)  bij 

vleeskippen te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species die 

geïsoleerd werden uit het veld. 

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee industrie. 

Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere dosis van 

bestaande producten, dragen bij tot de economische belangen van de kweker. Bovendien vermindert het geneesmiddelengebruik 

door een efficiënter gebruik van geneesmiddelen en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

800 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Cocciciose gevoeligheidstest in vleeskippen met een veldisolaat.

04JUL2019 tot 24JUL2019 (21 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen
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of klinische noden  die aangekaart worden(maximaal 

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 betreft een TAS study (target animal safety) bij vleeskonijnen. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt 

worden om de tolerantie van coccidiostatica te evalueren bij 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.

Het doel van deze dierproef is om de tolerantie van Sacox® (Salinomycin sodium) te onderzoeken bij vleeskonijnen. De 

dieren zullen onderverdeeld worden in 4 groepen, namelijk een UUC groep (uninfected untreated control), en 3 

testgroepen die elk een andere dosis van het testproduct (Sacox®) krijgen, respectievelijk 25 ppm, 30 ppm en 35 ppm.

Deze studie kadert in het registratie dossier van een coccidiostaticum. Bewijs van veiligheid 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.

576 vleeskonijnen

Op D42 zal bloed genomen worden via de oorvene van 2 konijnen per pen. Analyse van bloedparameters van minimum 2 

dieren per pen is verplicht volgens EFSA guidelines (EFSA Journal 2017; 15(10); 5021: Guidance on the assessment of the 

safety of feed additives for the target species). Deze konijnen zullen een beperkt (P1) lijden ondervinden ten gevolge van 

de bloedname. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef.

Het betreft een TAS study (target animal safety) bij vleeskonijnen. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt 

worden om de tolerantie van coccidiostatica te evalueren bij vleeskonijnen. Er wordt een derogatie aangevraagd voor 

het gebruik van commercieel beschikbare vleeskonijnen. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) 

Nr. 429/2008 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

neen

Evaluatie van de tolerantie van Sacox toegediend via voeder bij vleeskonijnen

Begin juni 2019. Duur proef: 42 dagen

Coccidiostaticum, vleeskonijn, Sacox

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen
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wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke 

of klinische noden  die aangekaart worden(maximaal 

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 
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neen

P19001-EC: Inoculum productie: replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in kippen

01-04-2019 tem 01-04-2021 (2 jaar)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

neen

ja

neen

neen

neen

je

neen

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

Het doel van deze dierproef is:

1/ Het repliceren van Eimeria isolaten in kippen

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,

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. 

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 kippen.

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. 

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.

6000 vleeskippen

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.

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te repliceren of om een idee te hebben van de 

pathogeniciteit.

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)
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
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Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

Het doel van deze dierproef is:

1/ Het repliceren van Eimeria isolaten in SPF kippen

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,

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. 

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 kippen.

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. 

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.

1500 SPF kippen

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.

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te repliceren of om een idee te hebben van de 

pathogeniciteit.

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)

neen

Inoculum productie: replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in SPF kippen

07-05-2019 tem 07-05-2021 (2 jaar)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

neen

ja

neen

neen

neen

je

neen
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren 
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effecten 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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Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen 
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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.

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. In totaal zullen 6 groepen voorzien worden 

in deze proef. Drie geïnfecteerde testgroepen, een niet-geïnfecteerde onbehandelde controle, een geïnfecteerde 

onbehandelde controle en een geïnfecteerde behandelde controle.

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.

1269 vleeskippen

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.

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.

neen

Werkzaamheid van verschillende combinaties aminozuren en fytogene producten toegediend via het voeder in controle 

van necrotische enteritis

22 mei tem 26 juni 2019 (35dagen)

Necrotische enteritis, vleeskip

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 
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verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 
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De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de 

geïnfecteerde dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met 

E. acervulina  en E. maxima . Voor sommige E. tenella  stammen kan er mogelijks een ernstig (P3) ongemak tot sterfte (P4) 

voorkomen. Voor deze laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% aanbevolen door de WAAVP guidelines 

(Holdsworth et al., 2004). Voor de meeste dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een 

mogelijks tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. Na de proef worden de dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen 

geen andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij 

vleeskippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, ervaring en een daarop 

gebaseerde sample size berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is, kunnen de resultaten 

van andere AST proeven niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel mogelijk 

gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

Eimeria species  zijn zeer gastheer-specifiek. Daarenboven zijn in vivo  testen nodig om het effect op alle levensstadia van 

de parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd 

wanneer humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal 

meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal 

voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang 

leefruimte

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. Het doel van 

deze studie is  om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van coccidiose (o.a. coccidiostatica, probiotica, 

enzymen,…)  bij vleeskippen te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van 

Eimeria species die geïsoleerd werden uit het veld. 

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee 

industrie. Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere 

dosis van bestaande producten, dragen bij tot de economische belangen van de kweker. Bovendien vermindert het 

geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik van geneesmiddelen en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde 

coccidioseproblemen. 

2x 234 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Anticoccidial sensitivity trial in  broilers

29mei2019 tot 20juni2019 (23 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

neen

ja

neen

neen
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 
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neen

Efficaciteit van een Salmonella  Typhimuriuim vaccin in SPF legkippen  

14 juni 2019 t.e.m. december 2019

Salmonella  Typhimurium, vaccin, efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

De problematiek van Salmonella  spp. besmettingen is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. Vandaar is 

het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid van de dieren zal 

dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal 

meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder verloop van de proef bepalen. Er zal 

tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van de dieren. 

Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella spp. bacteriën. Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella  spp. kunnen 

ziekte veroorzaken, na humane consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella 
kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te verkleinen. Het doel van de studie is om de 

werking van een Salmonella  vaccin te bevestigen,

Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen kolonisatie met Salmonella spp. (in dit specifieke geval 

Salmonella  Typhimurium), waardoor de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.  

80 SPF kippen

We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden gedurende de orale inoculatie en cloacale staalname. 

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 kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccin te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopeia die beschrijvend is 

voor levende orale Salmonella  Typhimurium vaccins.
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 
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neen

Werkzaamheid van aviaire encefalomyelitisvirus (AEV)-stammen als potentiële kandidaat-vaccins.

31 mei 2019 t.e.m. december 2019

AEV, vaccin

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

De aard van de proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopeia, De algemene gezondheid van de 

dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal 

meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder verloop van de proef bepalen. Er zal tevens 

voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van de dieren. 

In deze studie zal onderzocht worden of een specifieke AEV virus-stam zal gebruikt kunnen worden als potentieel nieuw vaccin tegen AEV, 

bij kippen. De testen zullen worden uitgevoerd volgens de bindende Europese Farmacopoea (Ph.EUR).  

Verschillende AEV stammen zullen getest worden in deze proefopzet, dit met als finaal doel na te gaan welke stam de beste bescherming 

biedt tegen een AEV infectie. Dit kan bij finale ontwikkeling van een vaccin, sterfte bij dieren reduceren. 

75 SPF kippen

We verwachten dat alle dieren een matig (P2) ongemak kunnen ondervinden na orale inoculatie, dit zal tevens afhankelijk zijn van de 

virulentie van de toegediende stam. Voorts zal er een matig ongemak (P2) zijn bij het afnemen van bloedstalen uit de vena jugularis of 

ulnaris. Humane eindpunten zullen doorheen de studie strikt toegepast worden.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccin te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopeia die beschrijvend is voor AEV 

vaccin-ontwikkeling. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 gebruikte soorten in deze proef zijn dezelfde als waarvoor de vaccins zijn bedoeld. Huisvesting van de dieren is volgens 

Europese richtlijnen. De dieren worden dagelijks geëvalueerd. Als klinische waarnemingen abnormaal zijn, wordt een 

dierenarts geraadpleegd. Menselijke eindpunten blijven behouden, namelijk geen reactie op visuele of fysieke prikkels en niet 

langer in staat zijn om te eten en drinken. Als een van deze eindpunten wordt bereikt, wordt het dier humaan 

geëuthanaseerd volgens de Europese Richtlijn 2010/63 / EU en de Belgische wetgeving (KB 29.05.13).

Infectieuze bronchitis is een acute virale ziekte die pluimvee wereldwijd treft. Het virus repliceert eerst in de bovenste 

luchtwegen, maar sommige stammen infecteren ook nieren, het maagdarmkanaal of het geslachtsorgaan. Symptomen zijn 

bijv. conjunctivitis, niezen, hijgen, neusafscheiding, natte uitwerpselen, verminderde eiproductie en kwaliteit. Dit virus kan 

gemakkelijk veranderen waardoor de vaccinatieregimes die momenteel op de markt zijn nutteloos zijn. Daarom is het 

belangrijk om verschillende vaccinregimes te testen tegen specifieke virusstammen om de beste behandeling en preventieve 

maatregelen voor deze dieren te evalueren.

Deze proef heeft tot doel het beste vaccinregime te evalueren tegen twee verschillende virusstammen van infectieuze 

bronchitis.

153 vleeskippen

Na toediening van het virus aan de dieren kunnen ze licht (P1) tot mild (P2) ongemak ervaren. Behandeling van de dieren, 

bloedafname en het nemen van tracheale uitstrijkjes kunnen ook licht ongemak veroorzaken. Alle dieren worden aan het 

einde van het proces geëuthanaseerd volgens de Europese Richtlijn 2010/63 / EU en de Belgische wetgeving (KB29.05.13)

Aangezien het doel van de proef is om het vaccinregime te optimaliseren bij vleeskuikens die zijn geïnfecteerd met het 

infectieuze bronchitisvirus, wordt het aanbevolen om dezelfde soort in de dierproef te gebruiken. Er is geen in-

vitrotestsysteem beschikbaar dat dezelfde resultaten levert.

Het minimum aantal dieren per behandelingsgroep zoals geadviseerd door de Europese Farmacopeia wordt gebruikt, 

namelijk 15 dieren per groep. Verdere reductie is niet mogelijk.

neen

Vergelijking van de werkzaamheid van drie verschillende vaccinregimes tegen twee verschillende infectieuze 

bronchitisvirusstammen bij vleeskuikens.

juni/juli 2019

broilers, IBV, vaccines, bronchitis

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Titel van het project

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

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke 

of klinische noden  die aangekaart worden (Maximaal 

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 pilootstudie om een mankheidsmodel in varkens te optimaliseren

3 maand

mankheid, artritis, varken, amphotericine B

Omdat de nieuwe te testen medicijnen voor varkens zijn bedoeld, is de diersoort die wordt gekozen om 

mee te werken ook varkens. Op deze manier kunnen de meest representatieve resultaten worden 

verkregen en is geen extrapolatie nodig. Varkens worden verdoofd voor de inductie van kreupelheid om 

de pijn voor de dieren te minimaliseren. Humane eindpunten blijven behouden. Als de varkens deze 

humane eindpunten bereiken, worden ze humaan geëuthanaseerd volgens de Belgische en Europese 

wetgeving.

Manken geassocieerd met pijnlijke gewrichten bij varkens is een veel voorkomend probleem in de moderne 

varkenshouderij. Mankheid treft 19% van de vleesvarkens, schaadt het welzijn en kan een nadelig effect 

hebben op de vijf vrijheden van dieren, namelijk vrijheid van honger of dorst, vrijheid van ongemak, 

vrijheid van pijn, verwonding of ziekte, vrijheid om normaal gedrag te uiten en vrijheid van angst. 

Vroegtijdige detectie en behandeling van beenproblemen of mankheid bij varkens zou dus kunnen leiden 

tot een beter welzijn voor het dier en een beter productiviteit voor de boer. Om de werkzaamheid van 

mogelijks nieuwe producten te evalueren, is er echter een gevalideerd mankheidsmodel in varkens nodig.

Dit is een pilotstudie om te verifiëren of een model in biggen kan worden gereproduceerd om kreupelheid 

en artritis in biggen te simuleren. Als dit model succesvol is, kunnen nieuwe medicijnen worden getest die 

de gezondheid en het welzijn van varkens met kreupelheid en / of artritis verbeteren.

4 biggen

Injectie van de teststof om kreupelheid en / of artritis te induceren, wordt onder verdoving gedaan. De 

biggen zullen dus alleen wat duizeligheid en evenwichtsproblemen ervaren tijdens het herstel van de 

anesthesie. Daarna zullen de varkens mank gaan door de injectie, maar kunnen deze wel vrij eten en 

drinken. Wanneer de proef is afgelopen, worden de biggen humaan geëuthanaseerd volgens de Belgische 

en Europese wetgeving.

Het is nog steeds noodzakelijk om nieuwe veterinaire geneesmiddelen in de doeldiersoorten te testen vóór 

registratie om de werkzaamheid en veiligheid te verifiëren. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, zijn 

nieuwe ziektemodellen nodig.

De totale hoeveelheid gebruikte biggen is 4, namelijk 2 biggen in 2 behandelingsgroepen. Dit is het 

absolute minimum.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

Het doel van deze dierproef is:

1/ Het repliceren van de parasiet, Eimeria isolaten, in eenden

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 intestinale lesiescoring,

Het doel bij dit onderzoek is het resistentieprofiel tegen verschillende anti-parasitaire middelen en concentraties van 

een veldisolaat van de parasiet te bepalen zodat de in de praktijk gebruikte anti-parasitaire middelen 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. 

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 kippen. 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. 

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.

300 eenden

Dieren geïnfecteerd met de parasiet 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.

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te repliceren of om een idee te hebben van de 

pathogeniciteit.

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)

neen

Replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in eenden

08-07-2019 tem 01-07-2021 (2 jaar)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

neen

ja

neen

neen

neen

je

neen
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de geïnfecteerde 

dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E. acervulina  en E. 
maxima . Voor sommige E. tenella  stammen kan er mogelijks een ernstig (P3) ongemak tot sterfte (P4) voorkomen. Voor deze 

laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% aanbevolen door de WAAVP guidelines (Holdsworth et al., 2004). Voor de meeste 

dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijks tijdelijke lusteloosheid van enkele 

dagen. Na de proef worden de dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen geen 

andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij vleeskippen. 

Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, ervaring en een daarop 

gebaseerde sample size berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is, kunnen de resultaten van 

andere AST proeven niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel mogelijk gebruikt 

worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

Eimeria species  zijn zeer gastheer-specifiek. Daarenboven zijn in vivo  testen nodig om het effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer 

humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld 

worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de 

Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang leefruimte

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. Het doel van deze studie 

is om na te kijken waarom een coccidiose infectie nog doorbreekt na 5 rondes van vaccinatie en waarom een boost in 

performance na het terugschakelen naar coccidiostatica (Maxiban) in het voeder niet bereikt wordt zoals verwacht. Hypothese: 

Niet genoeg vaccinatie rondes om

1) De infectie druk van de veldstam te verlagen

2) Het gevoeligheidsprofiel van de veldstam te veranderen

3) De pathogeniciteit van de veldstam te veranderen

Dit zal onderzocht worden door de pathogeniciteit van de stam na vaccinatie te checken:

1) Een stam verzameld na 1 ronde van vaccinatie

2) Een 2de stam verzameld na 3 rondes van vaccinatie

Daarnaast zal de gevoeligheid tegen verschillende coccidiostatica geëvalueerd worden om een effectieve behandeling en mogelijke 

resistentie te definiëren

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee industrie. 

Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere dosis van 

bestaande producten, dragen bij tot de economische belangen van de kweker. Bovendien vermindert het geneesmiddelengebruik 

door een efficiënter gebruik van geneesmiddelen en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

2x 234 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Anticoccidiale gevoeligheidsstudie met veldstammen verkregen na 5 rondes van vaccinatie bij vleeskuikens.

04JUL2019 tot 29JUL2019 (26 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen



308
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 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.

Evaluatie van de werkzaamheid van Monteban en Clinacox in vleeskippen experimenteel geïnfecteerd met 

Eimeria spp.

July - december 2019

coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van kippen. Coccidiose sorten 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 de 

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.

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van Clincacox® (diclazur), Monteban® (narasin) te 

evalueren bij broilers als hulp in de preventie tegen coccidiose veroorzaakt door Eimeria species.

Om de werkzaamheid tegen potentiële resistente coccidiose soorten te kunnen testen zullen nog 2 

floorpenstudies uitgevoerd worden met isolaten verzameld uit de de behandelde groepen van voorgaande 

proeven

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.

1500 vleeskippen

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht 

gedaalde voederopnamen) voor enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door de 

strikte toepassing 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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Een sample size berekening werd door de sponsor uitgevoerd en is gebaseerd op gegevens een 

gelijkaardige proef uit September 2018. Om een statistisch verschil aan te tonen in lesie scores zijn 10-12 

pens per groep met 30 vogels per pen vereist. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Evaluatie van de werkzaamheid van coccidiostaticum Deccox in vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Augustus 2019 - oktober 2019

Coccidiostaticum, vleeskip, floorpen

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

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.

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van  Deccox® (Decoquinate) te evalueren bij broilers als hulp in de preventie tegen 

coccidiose veroorzaakt door Eimeria species.

Om de werkzaamheid tegen specifieke coccidiose soorten te kunnen testen zullen 2 floorpenstudies uitgevoerd worden met een gelijk 

proefopzet maar een verschillende coccidiose infectie.

Deze studies kaderen in de vernieuwing van registratie van coccidiostaticum Deccox. 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.

1800 vleeskippen (900 per studie)

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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008 

Een sample size berekening werd in opdracht van de klant door VMRD-Biometrics 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.
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Efficaciteit van een coccidiostaticum, toegediend via het voeder, in de preventie en controle van (sub)klinische coccidiose na 

artificiële infectie met Eimeria species in kalkoenen onder floorpen condities.

17 juli 2019 - december 2019

Coccidiose, kalkoen, anticox

neen

ja

je

neen

neen

neen

neen

De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren 

potentieel in het gedrang brengt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren 

onderzoeken en de nodige stappen ondernemen, dit kan ten alle tijden. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen 

inzake de huisvesting voor proefdieren.

Het doel van deze proef is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum te evalueren in de behandeling en controle van 

coccidiose in kalkoenen. De efficaciteit zal nagegaan worden aan de hand van primaire parameters zoals o.a. oocyst 

uitscheiding, intestinale laesie scoring en gewichtstoename. Deze parameters zullen worden vergeleken met een postieve -en 

negative controlegroep. De studie zal worden uitgevoerd volgens de “Guidance on the assessment of the efficacy of feed 

additives”, en volgens de VICH GL9 Good Clinical Practice (GCP) richtlijnen.

Deze proefopzet is vereist voor regulatorische doeleinden. 

Kalkoen  - 1344

Het dosis inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de geïnfecteerde dieren een 

beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree en tijdelijke lusteloosheid).

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van kalkoenen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen 

geen andere diersoorten gebruikt worden. Alternatieven zonder proefdieren zijn tot op vandaag nog niet als zijnde 

gelijkwaardig aangetoond. 

Het nodige aantal proefdieren werd gebasseerd op ruwe data uit eerdere studies met een vergelijkbaar design doch andere 

testproducten en inocula. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Efficaciteit van een probioticum na experimentele Salmonella spp.  infectie in SPF legkippen 

Augustus 2019 t.e.m. december 2019

Salmonella, kolonisatie, probiotica, efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

De problematiek van Salmonella  spp. besmettingen is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. 

Vandaar is het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid van 

de dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van 

de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder 

verloop van de proef bepalen. Er zal tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van de 

dieren. 

Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella spp. bacteriën. Consumptie van dergelijke producten kan ziekte 

veroorzaken. Probiotica (levende, nuttige micro-organismen) kunnen mogelijks ingezet worden om kolonisatie van deze 

Salmonella  kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te verkleinen. 

Indien het probioticium succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen kolonisatie met Salmonella spp., waardoor 

de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.  

160 SPF kippen

We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden gedurende orale inoculatie en cloacale 

staalname. 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 kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk effect van het probioticium te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd berekend met  behulp van een statistische formule, teneinde al of niet een verschil te 

kunnen aantonen tussen de verschillende behandelingsgroepen. 
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

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.

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella Enteritidis kunnen ziekte veroorzaakte bij consumenten. Naast 

vaccins kunnen supplementen met specifieke pre- of probiotische activiteit gebruikt worden om kolonisatie en 

uitscheiding van Salmonella in kippen te bestrijden. Het doel van deze studie is de werkzaamheid van een nieuw 

suplement tegen Salmonella te testen.

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. 

70 SFP leghennen

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden gedurende de inoculatie. De algemene gezondheid 

zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen geëuthanaseerd worden op het einde van de proef. Salmonella spp. 

veroorzaken geen klinische symptomen bij vleeskippen.

We wensen het effect van het supplement op de specifieke weerstand bij de kip na te gaan.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de Europese farmacopee.

neen

Werkzaamheid van een gecombineerd supplement tegen een experimentele infectie met Salmonella Enteritidis 

13 augustus 2019 tot 17 september 2019

Salmonella, supplement 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Aviaire influenza schaadt de gezondheid 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.

Met deze proef wensen we de optimale dosis en werkzaamheid van een autogeen vaccin tegen LPAI van het type H3N1 in 

België in legkippen na te gaan. Daarnaast wensen we ook meer informatie te verzamelen over de pathogeniciteit van de 

nieuwe stam in legkippen. 

Een autovaccin voor vogelgriep kan de hoge mortaliteit in stallen getroffen door dit virus vermijden. Een autovaccin biedt 

bovendien het voordeel dat dit heel specifiek gemaakt kan worden voor het virus aanwezig in de getroffen stal. Dit in 

tegenstelling tot commerciële vaccins die een vaste stam bevatten dat niet altijd het gewenste resultaat oplevert door de 

variabiliteit in stammen. 

60 leghennen

We verwachten dat alle dieren een matig (P2) ongemak kunnen ondervinden na challenge, aangezien het virus tot het laag 

pathogene type behoort. Voorts zal er een matig ongemak (P2) zijn bij het afnemen van bloedstalen uit de vena jugularis 

of ulnaris. Humane eindpunten zullen doorheen de studie strikt toegepast worden.

De dieren zullen dagelijks geobserveerd worden. Aan- of afwezigheid van typische symptomen zal nagegaan worden en 

genoteerd worden. Op deze wijze zal het lijden bijgehouden worden en tijdig de humane eindpunten toegepast worden. Bij 

twijfel zal de dierenarts geraadpleegd worden, die kan beslissen de dieren te behandelen of de proef stop te zetten.

Het autovaccin dat gebruikt wordt in deze proef is speciaal ontwikkeld voor legkippen. De Meest representatieve resultaten 

kunnen dan ook verkregen worden door de doeldiersoort te gebruiken als waarvoor het product uiteindelijk zal dienen. 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn gedocumenteerd in de 

proefaanvraag.

neen

Ontwikkeling van een autovaccin tegen laag pathogene aviaire influenza van het H3N1 type in legkippen

15 juli 2019 tem 2 september 2019 (49 dagen)

geïnactiveerd vaccin, LPAI, H3N1

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
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neen

neen

neen

Efficaciteitstesten voor geattenueerde ‘Avian pathogenic Escherichia coli’ (aPEC) stam in vleeskippen, in vergelijking met 

een commercieel preparaat

Sep 2019 - Dec 2019

APEC, pathogeniciteit/veiligheid, vaccin

neen

ja

neen

neen

neen

IIndien de gemodificeerde stammen onvoldoende efficaciteit vertonen, kunnen dieren matig (P2) ongemak ondervinden ten 

gevolge van infectie met de wildtype aPEC stam (ontsteking van luchtzakken = respiratoire problemen en ontstekingen van 

lever/hart = daling in functies van deze vitale organen, groeiachterstand). Bij hoge virulentie kan ook sterfte (P3) optreden. 

Alle dieren zullen tweemaal daags gecontroleerd worden en humane eindpunten zullen gehanteerd worden zodat dieren 

uit hun lijden verlost worden vooraleer natuurlijke dood intreedt. 

Indien dergelijk vaccin ontwikkeld kan worden, kan dit instaan voor de veiligheid en klinisch welzijn van dieren. Echter 

alvorens dergelijke producten te authoriseren dient de efficaciteit grondig bestudeerd te worden. Er is momenteel geen 

alternatief voor in vivo experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten. 

Het minimum aantal dieren dat vooropgesteld wordt door de Europese Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid 

van vaccins wordt hier gehanteerd. 

Ross 308 zijn representatief voor de pluimveesector 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. 

Infecties met aPEC kunnen in de pluimveesector leiden tot belangrijke economische verliezen door een afname in de 

productie. Om dergelijke ziektebeelden te bestrijden wrodt antibioticatherapie frequent ingezet. Echter worden deze 

kiemen ook gelinkt aan multi-drug resistentie. In het kader van een algemene reductie van antibiotiaresistentie, stijgt de 

vraag naar alternatieve behandelingswijzen. In dit opzicht lijkt vaccinatie een waardevol alternatief. 

Indien uit deze proefopzet blijkt dat een gemodificeerde aPEC stam (sterke afname in virulentie) voldoende efficaciteit 

vertoont met betrekking tot het tegengaan van de pathogeniciteit van een niet-geassocieerde wildtype aPEC infectie, kan 

dergelijke stam gebruikt worden als vaccin tegen aPEC infecties. 

180 ROSS 308 broilers
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voortvloeien uit dit project (hoe kan 
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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 
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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. 
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neen

Evaluatie van de werkzaamheid coccidiostatica Clinacox en Monteban in vleeskuikens experimenteel geïnfecteerd met 

verschillende Eimeria spp. Isolaten

20 augustus - 31 december 2019

Coccidiostaticum, vleeskip, dosis

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

 Eimeria species zijn zeer gastheer-specifiek, daarenboven zijn in vivo testen nodig om effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks 2x geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer humane eindpunten 

worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de 

bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de 

Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren, behalve voor de minimale omvang leefruimte

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van Clincacox® (diclazuril) en Monteban® (narasin) te evalueren bij 

broilers als hulp in de preventie tegen coccidiose veroorzaakt door Eimeria species geïsoleerd uit het veld vanuit 

verschillende geografische regio’s.

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee 

industrie. Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks 

lagere dosis van bestaande producten dragen bij tot de economische belangen van de kweker, het vermindert het 

geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde 

coccidioseproblemen. 

585 vleeskippen (mannetjes)

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.

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, 

kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren 

bij vleeskippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden,  ervaring en daarmee 

werd sample size berekening uitgevoerd.  Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is kunnen de 

resultaten van andere ASTs niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel 

mogelijk gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden)
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen 
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neen

Effect van een poultry fixed combo versus een commercieel coccidiostaticum op algemene gezondheid van kippen onder floorpen 

omstandigheden 

12 september 2019 - december 2019

Coccidiose, vleeskip, anticox, veiligheid

neen

ja

je

neen

neen

neen

neen

De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren potentieel in 

het gedrang brengt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de 

nodige stappen ondernemen, dit kan ten alle tijden. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor 

proefdieren.

Het doel van deze proef is om de veiligheid van een coccidiostaticum te evalueren in vergelijking met een onbehandelde 

controlegroep en een groep behandeld met een commercieel beschikbaar product. De veiligheid zal nagegaan worden aan de hand 

van primaire parameters zoals dagelijkse groeitoename, voedselopname en klinische symptomen. De studie wordt uitgevoerd 

conform EFSA regelgeving met betrekking tot de veiligheid van voederadditieven. 

Deze proefopzet is vereist voor regulatorische doeleinden (veiligheid voor registratiedossier).  

Vleeskip - 450

De dieren zullen geen hinder in welzijn ondervinden tijdens de proef. Op enkele strategische momenten zullen een beperkt aantal 

dieren geselecteerd worden voor het afnemen van bloedparameters en vervolgens geëuthanaseerd worden voor collectie van 

weefsel. Tijdens de bloedname (via een naald in de ader) kan een matig ongemak optreden. Op het einde van de proef zullen alle 

dieren geëuthanaseerd worden. 

Vereist voor het registratiedossier van het product in kwestie. 

Het nodige aantal proefdieren werd gebasseerd op ruwe data uit eerdere (recente) studies met een vergelijkbaar design doch andere 

testproducten,
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700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Evaluatie van de werkzaamheid van een coccidiostaticum in konijnen experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

35 dagen

Coccidiostaticum, coccidiosis, vleeskonijn

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

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.

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum 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). 

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

135 vleeskonijnen

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,

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 

429/2008 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 
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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.

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.

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum tegen Eimeria spp. te bepalen bij vleeskonijnen, 

meerbepaald voedsters. 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). 

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

135 vleeskonijnen

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,

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 

429/2008 

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Dit werd gedocumenteerd in de proefaanvraag.

neen

Evaluatie van de werkzaamheid van een coccidiostaticum in konijnen experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

35 dagen

Coccidiostaticum, coccidiosis, vleeskonijn

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen
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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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 betreft konijnen. Daarom kunnen geen andere diersoorten worden gebruikt om de tolerantie van coccidiostatica bij 

konijnen te evalueren. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De algemene gezondheid wordt dagelijks 

gecontroleerd. Elke gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren bedreigt, wordt aan de bedrijfsdierenarts 

gemeld. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. Aan de Europese 

richtlijnen voor huisvesting van dieren zal worden voldaan.

Voor de replicatie van een Eimeria-isolaat zijn 10 tot 20 dieren meestal voldoende om het aantal oöcysten te verkrijgen 

dat nodig is om een virulentietestproef uit te voeren. Dit aantal houdt rekening met individuele parameters met 

betrekking tot de gastheer en de parasietstam.

Voor de virulentietest is de statistische analyse voor virulentietest beperkt tot de berekening van 

behandelingsgemiddelden voor vermindering van lichaamsgewichtstoename en/of scores voor darmlesies. De beperkte 

statistische analyse is voldoende voor het doel van het onderzoek.

Het betreft een TAS-onderzoek (target animal safety) bij konijnen. Daarom kunnen geen andere diersoorten worden 

gebruikt om de tolerantie van coccidiostatica bij vleeskonijnen te evalueren. Tests op levende dieren zijn vereist 

overeenkomstig Verordening (EC) Nr. 429/2008

neen

je

neen

neen

De dosis van het coccidiose inoculum is zo samengesteld dat het lijden beperkt is. Er wordt verwacht dat de geïnfecteerde 

dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ervaren. Voor sommige E. flavescens, E. intestinalis en E. stiedae 

(hepatische coccidiose) stammen kan een ernstig (P3) ongemak optreden, maar er worden hier ook pogingen gedaan om 

het lijden te beperken tot het P2-niveau. Het verwachte lijden zal zich manifesteren in diarree, verminderde eetlust en een 

mogelijke tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. Deze dieren worden nauwlettend opgevolgd. De mate van lijden zal 

natuurlijk worden gevolgd en geëvalueerd. In geval van twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan beslissen om de 

dieren te behandelen of om de test te stoppen.

Het doel van dit dierexperiment is om veldcoccidia-stammen te repliceren en hun impact op de prestaties van SPF Witte 

Nieuw-Zeeland konijnen te onderzoeken. Op basis van EFSA-richtlijnen moeten virulentietitratiestudies worden uitgevoerd 

met elk inoculum dat in de verschillende onderzoeken wordt gebruikt. Het onderzoek moet dieren in een onbehandelde 

niet-geïnfecteerde controlegroep en meerdere groepen met een toenemend aantal oöcysten omvatten.

Eimeria spp. zijn gastheerspecifiek. Er kunnen geen andere diersoorten worden gebruikt om de efficiëntie van anticox-

producten bij konijnen te evalueren. SPF Witte Nieuw-Zeeland konijnen zijn in het laboratorium gefokte dieren. Omdat ze 

in een pathogeenvrije omgeving worden bewaard, kunnen gegevens van dit ras standaardmaten bieden die verband 

houden met de pathogeniteit van elke parasietstam.

500 SPF Witte Nieuw-Zeelandse konijnen

neen

neen

neen

Replicatie van coccidia en beoordeling van hun virulentie bij SPF Nieuw-Zeeland konijnen.

Voorziene start- en einddatum: 21-10-2019 tot 21-10-2023, totale testduur: 30 dagen

Coccidia, Konijnen, SPF, Eimeria, EFSA

neen
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 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.

Evaluatie van de werkzaamheid van Monteban in peking eenden experimenteel geïnfecteerd met Coccidia 
spp.

September - december 2019

coccidiostaticum, peeking eend, floorpen

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van eenden. Coccidiose soorten zijn diersoort specifiek. Omwille 

van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op eenden. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen 

optie. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of de 

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.

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van Monteban (narasin) te evalueren bij peking eenden 

als hulp in de preventie tegen coccidiose veroorzaakt door coccidia spp geïsoleerd uit het veld

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.

420 peking eenden

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht 

gedaalde voederopnamen) voor enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door de 

strikte toepassing 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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Een sample size is gebaseerd op gelijkaardige proeven met kalkoenen aangezien eendenproeven met als 

primaire parameter laesie scoring niet eerder werden uitgevoerd. De sample size werd met de Sponsor 

overlegd.
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Anticoccidiale gevoeligheidsproef bij vleeskuikens.

23/9/2019 tot 02/10/2019 (10 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen

De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de 

geïnfecteerde dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E. 
acervulina  en E. maxima . Voor sommige E. tenella  stammen kan er mogelijks een ernstig (P3) ongemak tot sterfte (P4) 

voorkomen. Voor deze laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% aanbevolen door de WAAVP guidelines (Holdsworth et 

al., 2004). Voor de meeste dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijks tijdelijke 

lusteloosheid van enkele dagen. Na de proef worden de dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen geen 

andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij vleeskippen. 

Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, ervaring en een daarop 

gebaseerde sample size berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is, kunnen de resultaten van 

andere AST proeven niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de selectiecriteria zullen zoveel mogelijk gebruikt 

worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

Eimeria species  zijn zeer gastheer-specifiek. Daarenboven zijn in vivo  testen nodig om het effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer 

humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld 

worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de 

Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

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. Het doel van deze studie 

is  om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van coccidiose (o.a. coccidiostatica, probiotica, enzymen,…)  bij 

vleeskippen te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species die 

geïsoleerd werden uit het veld. 

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee industrie. 

Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere dosis van 

bestaande producten, dragen bij tot de economische belangen van de kweker. Bovendien vermindert het geneesmiddelengebruik 

door een efficiënter gebruik van geneesmiddelen en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

400 Ross 308 vleeskippen
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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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 problematiek van Salmonella spp. besmettingen is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. 

Vandaar is het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid van de 

dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn en/of gezondheid van de 

dieren bedreigt zal besproken worden met de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder verloop van de 

proef bepalen. Er zal tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van de dieren. 

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella  spp. kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie van dergelijk 

besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op 

besmetting te verkleinen. Het doel van de studie is om het infectiemodel voor SI vaccin evaluatie te optimaliseren en 

tegelijkertijd uitscheiding en veiligheid van een nieuw SI vaccin te evalueren

Betere kennis en optimalisatie van het SI infectiemodel zal ervoor zorgen dat deze en volgende vaccinatie-efficientie studies 

beter opgezet en opgevolgd kunnen worden. Daarenboven zal veiligheid van een nieuw SI vaccin bekeken worden. Indien het 

vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen kolonisatie met Salmonella spp., waardoor de besmetting van 

vlees sterk kan gereduceerd worden.  

130 SPF leghennen (stockdieren)

We verwachten dat de dieren in het meest extreme geval een mild (P1) ongemak zullen ondervinden gedurende de orale 

inoculatie. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen humaan geeuthanaseerd worden op het 

einde van de studie. Salmonella  spp. veroorzaken geen klinische symptomen bij kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccin te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopeia.

neen

Optimalisatie van SI infectiemodel voor evaluatie van vaccin efficiëntie in combinatie met de disseminatie van een nieuwe SI 

vaccin

03 sept 2019 tem oktober 2019

Salmonella  Infantis, vaccin, efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 
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Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke 

of klinische noden  die aangekaart worden(maximaal 

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 problematiek van Salmonella spp. besmettingen is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. 

Vandaar is het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid van 

de dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van 

de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder 

verloop van de proef bepalen. Er zal tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van 

de dieren. 

Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella  spp. kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie van 

dergelijk besmet vlees. (Auto)vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze kiemen bij kippen te reduceren en 

dus de kans op besmetting te verkleinen. Het doel van deze studie is om het effect van een Salmonella infantis 

autovaccin na te gaan op immuniteit, uitscheiding en kolonisatie in moederdieren en nakomelingen

Indien het autovaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen kolonisatie met Salmonella spp., waardoor 

de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.  

196 vleeskippen ROSS308 (36 moederdieren + 160 nakomelingen)

We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden gedurende de orale 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 kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccin te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd berekend door een statisticus en is gedocumenteerd in de proefaanvraag. 

neen

Effect van Salmonella infantis autovaccin op uitscheiding en immuniteit in moederdieren en nakomelingen

56 dagen (half oktober tot december 2019)

Salmonella  Infantis,  autovaccin

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 
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Evaluatie van de werkzaamheid van Coxiril in peking eenden experimenteel geïnfecteerd met Coccidia spp.

Oktober - december 2019

coccidiose, coccidiostaticum, peking eend, floorpen

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van eenden. Coccidiose soorten zijn diersoort specifiek. Omwille van 

deze reden zal de studie uitgevoerd worden op eenden. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De 

algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of de 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.

Het doel van deze studies is om de werkzaamheid van Coxiril te evalueren bij peking eenden als hulp in de 

preventie tegen coccidiose veroorzaakt door coccidia spp geïsoleerd uit het veld

Deze studie kadert in de registratie 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.

420 peking eenden

We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree, licht 

gedaalde voederopnamen) voor enkele dagen. Een ernstig (P3) ongemak kan voorkomen, maar door de strikte 

toepassing 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.

Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven op levende dieren zijn vereist volgens 

verordening (EG) Nr. 429/2008.

Een sample size berekening werd gedaan om het aantal replicaten, namelijk 10 te berekenen. In deze proef 

wordt geen niet-behandelde niet-geïnfecteerde groep geïncludeerd om zo het aantal dieren nog te reduceren. 
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700 karakters)
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voortvloeien uit dit project (hoe kan 
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(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 
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de dieren tot een minimum te beperken.
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dieren te minimaliseren.

Optimalisatie van een seeder:sentinel model voor infectieuze bronchitis + efficiëntie van een desinfecterend 

product op de spreiding van infectieuze bronchitis in kippen

7 dagen

infectieuze bronchitis, model, seeder:sentinel

Specifiek pathogeen-vrije leghennen worden gebruikt omdat latere toepassing eveneens bij leghennen zal 

plaatsvinden, verder is het noodzakelijk dat de kippen vrij zijn van infectieuze bronchitis. Dieren worden in 

hoge afscherming opgekweekt om de spreiding van infectieuze bronchitis naar de omgeving te vermijden. 

Dieren zullen dagelijk opgevolgd worden en ongewenste voorvallen zullen met de bedrijfsdierenarts 

besproken worden, die over verdere maatregelen kan beslissen. Wanneer dieren humane eindpunten 

bereiken zullen deze op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Infectieuze bronchitis is een acute virale ziekte die pluimvee wereldwijd treft. Aangezien niet alleen 

vaccinatie, maar ook preventieve en desinfectie maatregelen voordelige effecten kunnen hebben tegen deze 

infectie, willen we hier een model optimalizeren om deze maatregelen te testen. Hierbij wordt beoogt om in 

toekomstige studies zo weinig mogelijk dieren experimenteel te infecteren (seeder kippen) en tegelijkertijd 

wel voldoende infectie waar te nemen in de niet-geïnfecteeder (sentinel) kippen om de efficiëntie van 

mogelijke behandelingen waar te nemen. De resultaten van deze model-optimalisatiestudie zullen gebruikt 

worden in een vervolgstudie waarbij de effectiviteit van een desinfectant tegen spreiding van infectieuze 

bronchitis getest wordt.

Door optimalisatie van dit model kan het lijden van dieren in toekomstige studies minimaal gehouden 

worden. Bovendien verhoogt een betere kennis van infectiemodellen de kans op slagen van toekomstige 

studies, waardoor de kans dat een studie herhaald moet worden, kleiner wordt. Vervolgens kunnen deze 

data gebruikt worden voor het testen van effectiviteit van een desinfectie product tegen spreiding van 

infectieuze bronchitis om zo infectie van kippen te voorkomen.

Specifiek pathogeen-vrije leghennen, 98

De experimentële infectie met infectieus bronchitis virus kan matig ongemak veroorzaken met volgende 

klinische symptomen: infectieuze bronchitis conjunctivitis, nasale vloei, hoesten, niezen, hijgen, ademen met 

open bek en ademen met open bek en uitgestrekte nek. Deze klinische symptomen worden echter niet altijd 

waargenomen. Op het einde van de studie zullen alle dieren geëuthanaseerd worden 

Optimalisatie van het model is niet mogelijk op een dierloze manier. Verder werd de werking van het 

desinfectant reeds in vitro getest, maar het effect hiervan op de spreiding van infectieuze bronchitis niet te 

testen op een dierloze manier. 

Door eerst een optimalisatiestudie uit te voeren kan het minimaal aantal dieren voor de vervolgstudie 

berekend worden. Deze studie werd nog niet eerder uitgevoerd.
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
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De problematiek van Salmonella  spp. besmettingen is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. 

Vandaar is het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid van 

de dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van 

de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder 

verloop van de proef bepalen. Er zal tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van de 

dieren. 

Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella 
kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van 

deze Salmonella  kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te verkleinen. Het doel 

van de studie is om de werking van een Salmonella  vaccin te bevestigen.

Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella, waardoor bijvoorbeeld de 

besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.  

5000 SPF kippen 

We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden gedurende de orale inoculatie en cloacale 

staalname. 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 kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccins te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopee die 

beschrijvend is voor levende orale Salmonella  vaccins.

neen

Immunogeniciteit van levende (orale) Salmonella  spp. vaccins conform Europese Farmacopee 

15 oktober 2019 t.e.m. 15 oktober 2021

Salmonella, vaccin, immunogeniciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of 
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 
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methode kan gebruikt worden.
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Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

Het doel van deze dierproef is:

1/ Het repliceren van Eimeria isolaten in parelhoenders

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,

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. 

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 parelhoenders.

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. 

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.

300 parelhoenders

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.

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te repliceren of om een idee te hebben van de 

pathogeniciteit.

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)

neen

I19095-EC: Replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in parelhoenders

01-11-2019 tem 01-11-2024 (5 jaar)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

neen

ja

neen

neen

neen

je

neen
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nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
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Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

Het doel van deze dierproef is:

1/ Het repliceren van Eimeria isolaten in legkippen

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,

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. 

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 legkippen.

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. 

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.

500 bruine en 500 witte legkippen

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.

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te repliceren of om een idee te hebben van de 

pathogeniciteit.

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)

neen

Replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in legkippen

01-11-2019 tem 01-11-2024 (5 jaar)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

neen

ja

neen

neen

neen

je

neen
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 
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dieren te minimaliseren.

neen

Algemene aanvraag voor proeven waarbij werkzaamheid van producten getest worden in een experimenteel necrotische 

enteritis model

1okt2019 - 31dec2021

Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende producten of condities (bv. early feeding, 

temperaturen, phytogene producten, aminozuren, …) op intestinale lesie scores na experimentele inductie van necrotische 

enteritis bij vleeskippen na te gaan. Naast deze behandelingsgroepen wordt ook een niet-geïnfecteerde 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) geïncludeerd.

ecrotische 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.

6000 vleeskippen

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.

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. Deze aanvraag omvat een 70 groepen (verdeeld over een 12-tal studies over 2 jaar), waarbij een 60% 

focust op de acute fase en 40% ook verder opvolgt tijdens recovery fase.
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 
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In het kader van de handelingen die met de dieren 
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effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het uiteindelijke lot 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 gebruik. 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 
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neen

Werkzaamheid van Gallibacterium anatis buitenmembraanvesikels ter bescherming van legkippen tegen een virulente 

challenge in vergelijking met een homoloog autogeen vaccin.

31 oktober 2019 t/m 12 december 2019

Gallibacterium anatis, vaccin, legkippen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

G. anatis  is een opnieuw opduikende ziekteverwekker van pluimvee, die bij voornamelijk leggende vogels lesies 

veroorzaakt in de bovenste luchtwegen en de onderste geslachtsorganen die leiden tot hemorragische en gescheurde 

follikels en een daling van de eierproductie. Om deze redenen worden legkippen beschouwd als een beste diermodel 

voor in vivo  testen van G. anatis. Elke gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren bedreigt, wordt aan 

de bedrijfsdierenarts gemeld. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. 

Aan de Europese richtlijnen voor huisvesting van dieren zal worden voldaan.

De huidige studie is gericht op het testen van de werkzaamheid van buitenmembraanvesikels (OMV's) van 

Gallibacterium anatis  die eerder veelbelovende resultaten hebben getoond bij het beschermen van legkippen tegen 

klinische ziekten. OMV's werden eerder geëxtraheerd door ultracentrifugatie, een methode waarmee alleen een 

kleinschalige extractie mogelijk was. Voor een grootschalige productie van G. anatis  OMV's werd recent de 

hydrostatische filtratie toegepast, een eenvoudige en effectieve techniek die een kostenefficiënte isolatie van hoge 

opbrengsten aan OMV's mogelijk maakt waardoor het veel efficiënter wordt voor commerciële doeleinden. Het is echter 

niet bekend of de isolatiemethode van OMV's een effect zou kunnen hebben op hun werkzaamheid in het in vivo  model.

100 commerciële legkippen

De vogels ondervinden beperkt ongemak (P1) tijdens twee vaccinaties, priming- en boostervaccinatie, via intramusculaire 

weg in de borstspier, de intraperitoneale challenge en bloedafname. Lokale ontsteking wordt verwacht op de 

injectieplaatsen. Het testinoculum G. anatis var haemolytica is mild tot matig pathogeen voor vogels van het legtype, 

dus matig (P2) ongemak wordt verwacht als het resultaat van de challenge.

Anders dan het testen van geneesmiddelen waarvoor in-vitro tests beschikbaar zijn, is het testen van de werkzaamheid 

van vaccins voor veterinair gebruik tot nu toe alleen mogelijk in dierproefmodellen. Voor veel vaccins wordt een 

testrichtlijn beschreven in de Europese Farmacopee monografieën.

Het aantal vogels dat in het onderzoek moet worden opgenomen, wordt berekend met de formule volgens Dohoo et al. 
(2003) voor een toereikend statistische power. De verhouding ingesteld volgens de parameter voor de lesiescores 

resulteert in 20 vogels per groep met de gegeven formule.

Gezien het opnieuw opkomende karakter van ziekten en de beperkte preventiemogelijkheden is het testen van nieuwe 

vaccins om de ziekte te bestrijden van groot belang. Bovendien is er een toenemende druk door regelgevende instanties 

om het gebruik van antibiotica bij voedselproducerende dieren te verminderen. Een vaccin dat in het veld een brede 

toepassing zou kunnen vinden voor de bestrijding van G. anatis-infectie zou een belangrijke stap zijn om het gebruik van 

antimicrobiële middelen voor de behandeling van bacteriële infecties bij pluimvee te verminderen.
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 
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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 
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het uiteindelijke lot 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)
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minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 
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worden om de negatieve effecten op het welzijn van 
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De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is 

dat de geïnfecteerde dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren 

geïnfecteerd zijn met E. acervulina  en E. maxima . Voor sommige E. tenella  stammen kan er mogelijks een 

ernstig (P3) ongemak tot sterfte (P4) voorkomen. Voor deze laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% 

aanbevolen door de WAAVP guidelines (Holdsworth et al., 2004). Voor de meeste dieren zal het verwachte 

lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijks tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. Na 

de proef worden de dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek 

zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve 

middelen te evalueren bij vleeskippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, ervaring en 

een daarop gebaseerde sample size berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is, 

kunnen de resultaten van andere AST proeven niet geëxtrapoleerd worden. Dieren die niet voldoen aan de 

selectiecriteria zullen zoveel mogelijk gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals replicaties, dosistitratie, 

trainingsdoeleinden).

Eimeria species  zijn zeer gastheer-specifiek. Daarenboven zijn in vivo  testen nodig om het effect op alle 

levensstadia van de parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) 

geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het 

welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig 

zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake 

de huisvesting voor proefdieren.

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. Het doel van deze studie is  om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van 

coccidiose (o.a. coccidiostatica, probiotica, enzymen,…)  bij vleeskippen te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen 

geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species die geïsoleerd werden uit het veld. 

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de 

pluimvee industrie. Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die 

optreedt) en mogelijks lagere dosis van bestaande producten, dragen bij tot de economische belangen van de 

kweker. Bovendien vermindert het geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik van geneesmiddelen en 

verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

400 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Anticoccidiale gevoeligheidsproef bij vleeskuikens

17/10/2019 tot 06/11/2019 (21 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen
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effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs
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Eimeria species zijn gastheer-specifiek. 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.

Het doel van deze dierproef is het induceren van volgende letsels/aandoeningen voor training:       o Eimeria acervulina, 

E. tenella, E. maxima, E. brunetti & E. necatrix                               o Mycotoxines: Aflatoxin B1, T2 toxin, Ochratoxin A 

o Necrotische enteritis 

o Mycoplasma synoviae 

o Aspergillus fumigatus

o Respiratoire inflammatie geïnduceerd door NCD/IB vaccinatie in combinatie met E.coli infectie

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 alsook om necrotische enteritis, 

letsels ten gevolge van mycotoxines en bepaalde respiratoire aandoeningen te herkennen bij kippen.

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.

3000 vleeskippen

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.

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.

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.

neen

I19106-EC: Technische training: inductie van coccidiose, necrotische enteritis, letsels ten gevolge van mycotoxines en 

bepaalde respiratoire aandoeningen bij broilers voor trainingsdoeleinden.

1/11/2019 tot 1/11/2021 (2jaar)

Trainingsdoeleinden, klinische verschijnselen

neen

neen

neen

neen

neen

je

neen
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de geïnfecteerde 

dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren geïnfecteerd zijn. Voor de meeste dieren zal het 

verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijks tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. Na de proef 

worden de dieren geëuthanaseerd. 

Eimeria species zijn gastheer-specifiek zijn en dus kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden. Voor dergelijke initiële screening 

zijn alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, waarbij de variantie op letselscores in 

acht genomen wordt. 

De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer humane eindpunten worden 

bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien 

nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor 

proefdieren.

Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem opgezet worden. Toevoeging van middelen  ter controle 

van coccidiose-gerelateerde infectie zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel van deze studie is  

om nieuwe componenten te screenen, die hiervoor ingezet kunnen worden. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een 

gecontroleerde dosis van Eimeria species die geïsoleerd werden uit het veld. Vervolgens zal de werkzaamheid van het product 

geëvalueerd worden. 

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee industrie. 

Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere dosis van bestaande 

producten, dragen bij tot de economische belangen van de kweker. Bovendien vermindert het geneesmiddelengebruik door een 

efficiënter gebruik van geneesmiddelen en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde coccidioseproblemen. 

120 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Screening van nieuwe componenten met anticoccidiale eigenschappen 

20/11/2019 tot 30/12/2019 

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

Immunogeniciteit van experimentele Salmonella  Typhimuriuim vaccinstammen

13 november 2019 - 30 december 2020 

Salmonella  Typhimurium, vaccin, efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

De problematiek van Salmonella  spp. besmettingen is voornamelijk gerelateerd aan producten afkomstig van pluimvee. 

Vandaar is het ook evident dat de kip als doeldiersoort wordt vooropgesteld in deze studie. De algemene gezondheid 

van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden door een bevoegd persoon. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid 

van de dieren bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedijfsdierenarts. Deze kan indien nodig ten alle tijden het verder 

verloop van de proef bepalen. Er zal tevens voldaan worden aan de Europese richtlijnen betreffende de huisvesting van 

de dieren. 

Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella spp. bacteriën. Contaminatie van pluimveeproducten met Salmonella 
spp. kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om 

kolonisatie van deze Salmonella  kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te 

verkleinen. Het doel van de studie is om de werking van een Salmonella  vaccin te bevestigen,

Indien een experimentele vaccinstam succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen kolonisatie met Salmonella 
spp. (in dit specifieke geval Salmonella  Typhimurium), waardoor de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.  

80 SPF kippen

We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden gedurende de orale inoculatie en cloacale 

staalname. 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 kippen.

Er is helaas geen alternatief om dergelijk vaccin te testen, dan in het dier zelf. 

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de Europese farmacopeia die 

beschrijvend is voor levende orale Salmonella  Typhimurium vaccins in het kader van immunogeniciteit. 
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Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Titel van het project

21 april 2016 tot 1 juni 2016

neen

Dysbacteriose, vleeskip

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

P19125-FP: Bepalen van de efficaciteit van verschillende voeder- en drinkwateradditieven in de behandeling tegen een 

experimenteel geïnduceerde bacteriele enteritis in vleeskippen. 

Dysbacteriose 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.

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende voeder- en wateradditieven op groei en darmgezondheid 

na experimentele inductie van dysbacteriose (verstoorde darmflora) bij vleeskippen na te gaan. Deze behandelingen zullen 

vergeleken worden met een geïnfecteerde niet-behandelde groep en een niet-geïnfecteerde niet-behandelde groep.

Dysbacteriose 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  

op de markt gebracht die een mogelijk alternatief bieden voor antimicrobiële middelen. In het kader van verantwoord 

gebruik van antimicrobiële middelen is het testen van de werkzaamheid van deze producten tegen dysbacteriose 

gerechtvaardigd. Mogelijks kunnen deze producten bijdragen tot een verlaagd gebruik van antimicrobiële middelen 

1260 vleeskippen

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.

Dysbacteriose schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen. 

Er zijn geen alternatieven zonder proefdieren gekend.

Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn gedocumenteerd in de 

proefaanvraag.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruik. 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

MG beïnvloedt de luchtwegen van kippen en kalkoenen, daarom zijn alleen deze dieren geschikt voor gebruik in een 

dergelijke test zoals hier beschreven. In het geval van een gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren 

bedreigt, wordt dit gemeld aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de 

nodige stappen ondernemen. Aan de Europese richtlijnen voor huisvesting van dieren zal worden voldaan.

Het doel van de huidige studie is om de pathogeniteit van Europees isolaat van Mycoplasma gallisepticum (MG) bij 

kalkoenen te evalueren. De studie wordt specifiek door de sponsor gevraagd als een pre-test om een succesvol 

challengemodel op te stellen. Een dergelijke test is cruciaal voordat wordt overgegaan tot het testen van het 

experimentele vaccin ts-304 tegen de challenge van kalkoenen met MG isolaat uit Europa.

Mycoplasma gallisepticum  (MG) is wereldwijd de oorzaak van chronische luchtwegaandoeningen bij kippen en 

kalkoenen. Er zijn momenteel drie geregistreerde vaccins voor preventie van de ziekte bij kippen, maar deze vaccins 

zijn om meerdere redenen niet geschikt bevonden voor gebruik bij kalkoenen. Als de Europese stam die in de huidige 

studie is getest pathogeen blijkt te zijn voor kalkoenen, zal het dienen voor een volgend model voor het testen van het 

MG-vaccin bij kalkoenen, een noodzaak om de preventie van deze ernstige ziekte in de kalkoenhouderij te verbeteren.

24 vleeskalkoenen

Kalkoenen worden beschouwd als zeer vatbaar voor MG. De twee isolaten die in het huidige experiment moeten 

worden gebruikt zijn echter niet getest  in vivo , dus het is niet bekend of ze pathogeen zijn voor kalkoenen. In het 

geval van hoge pathogeniteit kunnen de vogels worden geconfronteerd met matig (P2) tot ernstig (P3) ongemak en 

mogelijks sterfte. Om deze redenen zullen dieren tweemaal per dag worden opgevolgd in de periode na de challenge en 

zullen de menselijke eindpunten worden gebruikt om het lijden van proefdieren te voorkomen.

Het testen van de werkzaamheid van vaccins voor veterinair gebruik is tot nu toe alleen mogelijk in dierproefmodellen. 

Hoewel niet voor iedereen, wordt voor veel vaccins voor veterinair gebruik een leidraad voor testen beschreven in de 

Europese Farmacopee monografieën. Voor andere bacteriële vaccins kan de algemene Europese farmacopee voor de 

evaluatie van de veiligheid van bacteriële veterinaire vaccins (04/2013: 50206) als richtlijn dienen.

De huidige studie volgt de richtlijnen van de algemene Europese Farmacopee Monografie voor de evaluatie van de 

veiligheid van veterinaire bacteriële vaccins (04/2013: 50206) met betrekking tot het aantal vogels dat is aangepast aan 

de hoeveelheid ruimte voor de gebruikte soort, zoals vastgesteld in Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

neen

Mycoplasma gallisepticum  pathogeniteit pretest in kalkoenen

21 november 2019 t/m 10 december 2019

Mycoplasma gallisepticum, pathogeniteit, kalkoenen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen



337
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. De verwachting is dat de 

geïnfecteerde dieren een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E. 
acervulina  en E. maxima . Voor sommige E. tenella  stammen kan er mogelijks een ernstig (P3) ongemak tot sterfte (P4) 

voorkomen. Voor deze laatste wordt voor registratie een sterfte van 25% aanbevolen door de WAAVP guidelines (Holdsworth 

et al., 2004). Voor de meeste dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijks 

tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. Na de proef worden de dieren geëuthanaseerd. 

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van vleeskippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen 

geen andere diersoorten gebruikt worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij 

vleeskippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare studies in het verleden, ervaring en een daarop 

gebaseerde sample size berekening. 

Eimeria species  zijn zeer gastheer-specifiek. Daarenboven zijn in vivo  testen nodig om het effect op alle levensstadia van de 

parasiet te bekijken. De dieren worden dagelijks (of 2x per dag bij hoge morbiditeit) geobserveerd en geëuthanaseerd wanneer 

humane eindpunten worden bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal meegedeeld 

worden aan de bedrijfsdierenarts. Indien nodig zal deze dierenarts de nodige stappen ondernemen. Er zal voldaan worden aan 

de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren.

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. Het doel van de 

studie is om de werking van bepaalde coccidiostatica programma’s ter controle van coccidiose bij broilers te bepalen.

Coccidiose is een significant belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact heeft binnen de pluimvee 

industrie. Voordurend onderzoek naar alternatieven (gezien de steeds hogere resistentie die optreedt) en mogelijks lagere dosis 

van bestaande producten, dragen bij tot de economische belangen van de kweker. Bovendien vermindert het 

geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik van geneesmiddelen en verhoogt het dierenwelzijn door verminderde 

coccidioseproblemen. 

540 Ross 308 vleeskippen

neen

neen

neen

Evaluatie van Monimax-Sacox programma ten opzichte van Maxiban-Monteban programma in broilers onder floorpen 

condities

21/11/2019 tot 31/12/2019 (40 dagen)

Broilers, coccidiose

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

Het doel van deze dierproef is:

1/ Het repliceren van Eimeria isolaten in kalkoenen

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,

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. 

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 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.

2000 kalkoenen

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.

Er zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te repliceren of om een idee te hebben van de pathogeniciteit.

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 10-15 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)

neen

Inoculum productie: replicatie en dosis titratie van Eimeria isolaten in kalkoenen

01-12-2019 tem 31-12-2021 (2 jaar)

Eimeria, replicatie, dosis-titratie

neen

ja

neen

neen

neen

je

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt worden 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. 

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.

48000 vleeskippen

De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. 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, maar door het strikt toepassen van humane eindpunten wordt dit zoveel mogelijk vermeden. Het verwachte 

lijden zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijke tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. Om deze 

dosis te bepalen worden op voorhand een klein aantal dieren geïnoculeerd voor een titratie met een lage, middelmatige 

en hoge dosis en worden vergeleken met UUC dieren. 

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 zijn geen in vitro methoden beschikbaar om Eimeria isolaten te testen

Het nodige aantal proefdieren is gebaseerd op gegevens van voorgaande proeven te Poulphrm en werd nagegaan door 

een statisticus. Deze aanvraag omvat een 200 groepen (verdeeld over een 20-tal studies over 2 jaar)

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende producten of condities (bv. early feeding, 

temperaturen, coccidiostatica, fytogene producten, aminozuren, medium chain fatty acids (MCFA’s), organische zuren, …) 

bij vleeskippen na te gaan na experimentele inductie van coccidiosis. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met 

een gecontroleerde dosis van Eimeria species (geïsoleerd uit het veld). 

 De behandelingsgroepen zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde controle groep (infected 

untreated control, IUC) en eventueel met een geïnfecteerde behandelde controle groep (infected treated control, ITC). 

Naast deze groepen wordt ook een niet-geïnfecteerde onbehandelde controle groep (uninfected untreated control, UUC) 

geïncludeerd om de coccidiosis challenge in beeld te brengen.

neen

Algemene aanvraag voor proeven waarbij werkzaamheid van producten getest worden in vleeskippen experimenteel 

geïnfecteerd met Eimeria spp. Onder floorpen condities

1dec2019 - 31dec2021

coccidiosis, Eimeria, vleeskip

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

ja

neen

neen

neen

Algemene aanvraag voor proeven waarbij werkzaamheid van anti-coccidiose middelen getest worden in kalkoenen 

experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp. Onder floorpen condities

1Jan2020 - 31dec2021

coccidiosis, Eimeria, kalkoen

neen

Eimeria species zijn gastheer-specifiek. Er kunnen dus geen andere diersoorten gebruikt 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. 

neen

neen

neen

 We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden door de coccidiose infectie. De 

dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt beperkt. Er kan mogelijks een ernstig (P3) 

ongemak voorkomen, maar door het strikt toepassen van humane eindpunten wordt dit zoveel mogelijk vermeden. Het 

verwachte lijden zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijke tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen.   

Er bestaan geen alternatieve methoden om de nadelige effecten van de infectie op de zoötechnische parameters te 

evalueren.

Het nodige aantal proefdieren is gebaseerd op gegevens van voorgaande proeven te Poulpharm en werd nagegaan door 

een statisticus. Deze aanvraag omvat een 75 groepen (verdeeld over een 15-tal studies over 2 jaar)

Het doel van dit project is om de werkzaamheid van verschillende anti-coccidiose middelen bij kalkoenen na te gaan na 

experimentele inductie van coccidiosis. Hierbij zullen kalkoenen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van 

Eimeria species (geïsoleerd uit het veld). 

 De behandelingsgroepen zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde controle groep (infected 

untreated control, IUC) en eventueel met een geïnfecteerde behandelde controle groep (infected treated control, ITC). 

Naast deze groepen wordt ook een niet-geïnfecteerde onbehandelde controle groep (uninfected untreated control, UUC) 

geïncludeerd om de coccidiosis challenge in beeld te brengen.

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 en registratie van middelen  

ter controle van Eimeria spp. infectie zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van kalkoenen.

Totaal van 6.750 dieren (gemiddeld 5 groepen van 90 dieren/groep (bij start experiment, D14) per ronde, 15 rondes op 

twee jaar)

Alle dieren zullen op een humane manier geëuthanaseerd worden op het einde van de proef.

Wetenschappelijke titel van het project

Looptijd van het project

coccidiosis, Eimeria, kalkoenVulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Verbeteren van veerkracht van vleeskuikens

01-05-2019 tot en met 31-12-2019

vleeskuiken, diergezondheid, dierwelzijn

neen

ja

neen

neen

neen

De dieren kunnen stress ondervinden als gevolg van vangen, hanteren en het nemen van bloedmonsters of het 

blootstellen aan kortdurende isolatie. Dit ongerief wordt ingeschat als licht. Een deel van de dieren wordt aangehouden 

tot slachtleeftijd en verwerkt voor humane consumptie zoals gebruikelijk in de vleeskuikenhouderij. Een ander deel 

wordt gedood in het kader van de proef en beoordeeld op het voorkomen van pathologieën.

Dit onderzoek is gericht op de effecten van de omstandigheden in de periode dat de kuikens uit het ei komen op de 

gezondheid en het welzijn van vleeskuikens. Daartoe is het noodzakelijk waarnemingen te doen aan de vleeskuikens 

onder de verschillende omstandigheden. Deze kennis kan niet worden verkregen zonder het uitvoeren van een dierproef.

Op basis van ervaring uit eerder onderzoek, algemeen geaccepteerde protocollen en statistische analyses zijn het 

minimale aantal herhalingen per behandeling en het minimale aantal dieren per hok dat voor iedere variabele 

bemonsterd moet worden bepaald.

De diersoort is gekozen omdat de wetenschappelijke vraag betrekking heeft op deze diersoort. Er is derhalve geen 

alternatief diermodel mogelijk. Pijnbestrijding wordt niet toegepast in de proef omdat het ongerief licht is en 

pijnstillende middelen de uitkomst van het onderzoek kunnen beïnvloeden. 

De doelstelling van dit project is om de veerkracht van vleeskuikens te verbeteren, teneinde minder antibiotica in te 

zetten om gezondheidsproblemen te verhelpen. Veerkracht is het vermogen van een dier om met uitdagingen in de 

omgeving om te gaan met minimaal functieverlies. De veerkracht van dieren wordt beïnvloed door genetica, voeding en 

de omgeving waarin het dier wordt gehouden. In dit project zal onderzocht worden in welke mate vermindering van 

stress rondom het uitkomen uit het ei (door middel van directe voer- en waterverstrekking, afwezigheid van transport 

van eendagskuikens en een beter klimaat tijdens uitkomst) de veerkracht van vleeskuikens verbetert. 

Dit project draagt bij aan een vermindering van het antibioticumgebruik in de vleeskuikenhouderij. Alhoewel in de 

afgelopen jaren het antibioticumgebruik bij vleeskuikens aanzienlijk is afgenomen, is het nodig om verdere stappen te 

zetten om tot een  antibioticumvrije productieketen te komen. Dit project draagt bij aan een verdere verduurzaming van 

de vleeskuikenketen door verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid, en daarmee de productie efficiëntie. 

Wetenschappelijk gezien geeft het project inzicht in de relatie tussen omgevingsomstandigheden (vroege en

latere leven) en de veerkracht van vleeskuikens. 

vleeskuikens, maximaal 270 kuikens
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen (mus musculus) zijn meest geschikt vermits deze dieren gemakkelijk te huizen en onderhouden zijn. Er wordt een 

muismodel gebruikt die goed gekarakteriseerd is voor het bestuderen van de ontwikkeling van Huntington en dus het 

evalueren van potentiële geneesmiddelen.  Om ongemak (pijn) te vermijden wordt het aantal manipulaties van de dieren 

tot een minimum herleidt. Manipulaties gebeuren onder lokale of algemene verdoving.

Welzijn van de muizen is een primaire doelstelling gedurende de verschillende fases in dit project. Transport, behuizing, 

voeding en hanteren voldoen aan soortspecifieke behoeften om pijn en lijden te vermijden. Ondermeer tijdens transport 

van de muizen zijn vocht en voedsel, nestmateriaal en schone bedding aanwezig in de kooien. Verder worden de muizen 

groepsgewijs gehuisvest om hun in hun sociale noden te voorzien.Alle operatoren krijgen een training door een expert en 

worden op geregelde tijdstippen geëvalueerd op het correct uitvoeren van de technieken.

Door het uitvoeren van het beschreven project kunnen potentiële therapieën geïdentificeerd worden die de ontwikkeling 

van Huntington kunnen voorkomen of afremmen. Gezien de weerslag van Huntington op het leven van patiënten en 

familie en de hoge maatschappelijke kost is een behandeling die verder gaat dan een louter symptomatische vebetering 

een must. Verder kunnen er (vroege) merkers geïdentificeerd worden ter bevordering van biomerker ontwikkeling en 

diagnostiek in het Huntington veld.

Muizen (mus musculus);

 3100 over 3 jaar.

Muizen kunnen ongemak ondervinden ten gevolge van de kainaat toediening, lokale behandeling, het nemen van bloed 

en gedurende de opofferings-procedure. Deze procedures worden met de nodige standaardisatie uitgevoerd en algemene 

verdoving om het ongemak te beperken. In het algemeen situeert de graad van het ongemak zich als "ernstig".

Ondanks dat nieuwe stoffen eerst getest worden in systemen die geen gebruik maken van proefdieren (in-vitro cel 

culturen inclusief stamcel culturen) 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.

Het aantal dieren per studie is bepaald op basis van data uit de literatuur en data bekomen in preliminaire studies. Het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt om met redelijke waarschijnlijkheid statistisch significante verschillen te kunnen 

detecteren. Bovendien worden de dieren aangekocht volgens de noodzaak en worden dus geen onnodige dieren 

gegenereerd. Verder worden indien mogelijk studies zodanig ontworpen dat zoveel mogelijk wetenschappelijke vragen 

met dezelfde dieren beantwoord kunnen worden.

Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe therapieën te ontwikkelen voor de behandeling van Huntington, een 

progressieve hersenziekte gekenmerkt door onwillekeurige bewegingen, geheugenverlies en psychologische manifestaties. 

Tot heden bestaan er enkel symptomatisch behandeligen die de oorzaak van de ziekte niet wegnemen. Het beschreven 

project beoogt geneesmiddelen te ontwikkelen en te testen die Huntington kunnen voorkomen of verminderen en op die 

manier het aantal patiënten verminderen.

ja na afloop

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Huntington, zQ175, knock-in, muis, behandeling

neen

ja

ja

neen

neen

ja

ja

neen

In-vivo evaluatie van experimentele Huntington kandidaten in het zQ175 knock-in muis modelNiet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen (mus musculus) zijn het meest geschikt vermits deze dieren gemakkelijk te huizen en onderhouden zijn. Er worden 

muizen gebruikt die goed gekarakteriseerd zijn voor het bestuderen van de ontwikkeling van diabetes en dus het evalueren 

van anti-diabetes geneesmiddelen. Vermits veel andere producenten van type 2 diabetes hun behandelingen in de 

beschreven muizensoorten geëvalueerd hebben, is vergelijking van efficiëntie van de behandelingen mogelijk. 

Om ongemak (pijn) te vermijden wordt het aantal manipulaties van de dieren tot een minimum herleid en onder lokale of 

algemene verdoving. Daarnaast is er ook gekozen om 2 soorten schuil- en nestboxen te voozien: een polycarbonaat tunnel 

en een hut die door de muizen kunnen verplaatst worden in de kooi. Er zijn 2 soorten nestmateriaal aanwezig in de kooi: 

Bedr'nest en cocoons. Ten alle tijden zijn er voldoende knaagblokjes aanwezig in de kooi. Alle operatoren krijgen een 

training door een expert en worden op geregelde tijdstippen geëvalueerd op het correct uitvoeren van de technieken.

Door uitvoeren van het beschreven project kunnen therapieën geïdentificeerd worden die de ontwikkeling van type 1 en 

type 2 diabetes kunnen voorkomen en zelfs omkeren. Gezien de weerslag van diabetes op het leven van patiënten en de 

kost ervan voor de maatschappij is een behandeling die verder gaat dan een louter symptomatische vebetering een must. 

Muizen (mus musculus)

1500 muizen over 3 jaar

Muizen kunnen ongemak ondervinden ten gevolge van het nemen van bloed en meten van parameters zoals glucose. Het 

aantal analyses wordt daarom beperkt en voldoende herstel tussen analyses wordt gerespecteerd. Uiteindelijk gebeurt 

euthanasie van de dieren onder algemene verdoving, wat niet verwacht wordt ongemak te veroorzaken. In het algemeen 

zou de graad van het ongemak zich moeten beperken tot "gemiddeld".

Vermits insuline sensitiviteit en beta cell functie belangrijk zijn voor de ontwikkeling van type 2 en type 1 diabetes en 

vermits de complexiteit van het insuline metabolisme en pancreas functie en structuur niet nagebootst kunnen worden in 

een in vitro systeem is een in vivo systeem onontbeerlijk. Bovendien is het voor pre-klinische geneesmiddelenontwikkeling 

noodzakelijk de in vivo farmacologische activiteit, kinetiek en toxicologische parameters te evalueren. Ook hier is een in 

vivo systeem noodzakelijk. Initieel worden wel in vitro assays gebruikt om de beste compounds en te identificeren.

Het aantal dieren per studie is bepaald op basis van data uit de literatuur en data bekomen in preliminaire studies. Het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt om met redelijke waarschijnlijkheid statistisch significante verschillen te kunnen 

detecteren. Bovendien worden de dieren aangekocht volgens de noodzaak en worden dus geen onnodige dieren 

gegenereerd. Verder worden indien mogelijk studies zodanig ontworpen dat zoveel mogelijk wetenschappelijke vragen met 

dezelfde dieren beantwoord kunnen worden.

Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe therapieën te ontwikkelen voor klinische fases als behandeling van type 1 en 

type 2 diabetes. Momenteel bestaan er enkel symptomatische behandelingen voor diabetes die de kern van het probleem, nl. 

het falen van de insulin-producerende beta cellen niet voorkomen. Het beschreven project beoogt geneesmiddelen te 

ontwikkelen die de beta cell functie en overleving bevorderen en op die manier het aantal patiënten met type 1 en type 2 

diabetes, of ten minste met typische complicaties ten gevolge van diabetes, te verminderen.

ja, na 3 jaar op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Diabetes; behandeling; 

neen

ja

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project In vivo farmacodynamische and farmacokinetische evaluatie van β-cell 

dysfunctie/apoptosis inhibitoren gebruik makend van diabetes muismodellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project In vivo evaluatie van experimentele Alzheimer therapieën – kleine moleculen evenals vaccinaties - in 

transgene muismodellen met menselijk APP en APP*PS1

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

ja, na 3 jaar op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

3 jaar

Alzheimer, muis, amyloid, behandeling

ja

ja

neen

Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe therapieën te ontwikkelen voor de behandeling van 

Alzheimer's Disease, zowel de familiale (genetische) als de sporadische vorm (veroorzaakt door levensstijl 

en omgevingsfactoren). Momenteel bestaan er enkel symptomatische behandelingen die de oorzaak van 

het probleem, nl. ontwikkeling van cognitieve dysfunctie en gerelateerde hersenpathologie, niet 

voorkomen. Het beschreven project beoogt geneesmiddelen te ontwikkelen en testen die cognitieve 

functie en pathologie voorkomen of verminderen en op die manier het aantal Alzheimer patiënten te 

verminderen.

neen

neen

ja

neen

neen

3000 over 3 jaar

Door uitvoeren van het beschreven project kunnen potentiële 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. Verder kunnen er 

(vroege) merkers geïdentificeerd worden ter bevordering van biomerker ontwikkeling en diagnostiek in 

het Alzheimer veld.

Muizen (mus musculus); 

Muizen 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 algemene verdoving om het ongemak te beperken. In het algemeen zou de graad van het ongemak 

zich moeten beperken tot "gemiddeld".

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.

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. 

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 gedurende de verschillende fases van een 

dierstudie. 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 gehuisvest met vijf muizen per kooi (muizen 

zijn sociale dieren). Alle operatoren krijgen een training door een expert en worden op geregelde 

tijdstippen geëvalueerd op het correct uitvoeren van de technieken.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Welzijn van de muizen is een primaire doelstelling gedurende de verschillende fases in dit project. Transport, behuizing, 

voeding en hanteren voldoen aan soortspecifieke behoeften om pijn en lijden te vermijden. Ondermeer tijdens transport 

van de muizen zijn vocht en voedsel, nestmateriaal en schone bedding aanwezig in de kooien. Verder worden de muizen 

groepsgewijs gehuisvest om hun in hun sociale noden te voorzien. .Alle operatoren krijgen een training door een expert 

en worden op geregelde tijdstippen geëvalueerd op het correct uitvoeren van de technieken.

Welzijn van de muizen is een primaire doelstelling gedurende de verschillende fases in dit project. Transport, behuizing, 

voeding en hanteren voldoen aan soortspecifieke behoeften om pijn en lijden te vermijden. Ondermeer tijdens transport 

van de muizen zijn vocht en voedsel, nestmateriaal en schone bedding aanwezig in de kooien. Verder worden de muizen 

groepsgewijs gehuisvest om hun in hun sociale noden te voorzien.Alle operatoren krijgen een training door een expert 

en worden op geregelde tijdstippen geëvalueerd op het correct uitvoeren van de technieken.

Door het uitvoeren van het beschreven project kunnen potentiële geneesmiddelen geïdentificeerd worden die de 

ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en Epilepsy 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 vebetering een must. Verder kunnen door dit project (vroege) merkers 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 en brein slices.

Muizen (mus musculus); 430 muizen over 3 jaar.

430 muizen over 3 jaar.

Deze muizen ondergaan geen behandeling en worden volgens de Belgische wetgeving opgeofferd. Deze procedure wordt 

met de nodige standaardisatie uitgevoerd. We kunnen stellen dat de graad van het ongemak herleid kan worden tot 

"geen".

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 en/of brein slices alvorens 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.

Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen voor de behandeling van de ziekte van 

Alzheimer, Epilepsy en mogelijks andere neurodegeneratieve aandoeningen. Momenteel bestaan er enkel symptomatische 

behandelingen waarbij de oorzaak van het probleem, nl. het onderliggende mechansime en de gerelateerde 

hersenpathologie, niet wordt aangepakt. Deze nieuwe geneesmiddelen zullen de pathologie voorkomen of verminderen 

waardoor neuronale functies verbeteren en het aantal patiënten afnemen.

ja na afloop

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Alzheimer, Huntington, primaire cellen, slices

neen

ja

ja

neen

neen

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het gebruik van primaire cellen en brein slices voor farmacologische en mechanistische validatie van experimentele 

therapieën voor neurodegeneratieve ziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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. 

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 gedurende de verschillende fases van 

een dierstudie. 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 gehuisvest met vijf muizen 

per kooi (muizen zijn sociale dieren). Alle operatoren krijgen een training door een expert en worden 

op geregelde tijdstippen geëvalueerd op het correct uitvoeren van de technieken.

Muizen 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 algemene verdoving om het ongemak te beperken. In het algemeen zou de graad van 

het ongemak zich moeten beperken van "mild tot ernstig".

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.

4220 over 3 jaar

Door uitvoeren van het beschreven project kunnen potentiële 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. Verder kunnen er 

(vroege) merkers geïdentificeerd worden ter bevordering van biomerker ontwikkeling en diagnostiek in 

het Alzheimer veld.  

Muizen (mus musculus); 

ja

neen

Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe therapieën te ontwikkelen voor de behandeling van 

Alzheimer's Disease. Momenteel bestaan er enkel symptomatische behandelingen die de oorzaak van 

het probleem, nl. ontwikkeling van cognitieve dysfunctie en gerelateerde hersenpathologie, niet 

voorkomen. Het beschreven project beoogt geneesmiddelen te ontwikkelen en te testen die cognitieve 

functie en pathologie voorkomen of verminderen en op die manier het aantal Alzheimer patiënten te 

verminderen.

neen

neen

ja

neen

neen

Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

ja, na 3 jaar op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ja

3 jaar

Alzheimer, muis, Tau pathologie, behandeling

In vivo farmacodynamische en farmacokinetische evaluatie en in vivo evaluatie van werkzaamheid van 

experimentele Alzheimer therapieën – zowel kleine moleculen evenals vaccinaties – op Tau pathologie 

in transgene muismodellen met menselijke TAU
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Niet-wetenschappelijke titel van het project

Projectduur (begin- en einddatum)

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal 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 ?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Afrikaanse Varkenspest: infectie en immunisatie.

1/9/2019-31/12/2019

Ja , Eind evaluatie is voorzien 2 maand na het beïndigen van het project: 1/3/2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters) Afrikaanse Varkenspest,infectie,immunisatie,referentie materiaal

 Doelstelling van het project neen

ja

neen

neen

neen

De dieren worden dagelijks klinisch opgevolgd volgens een scoretabel .Bij het verschijnen van klinische symptomen 

wordt overgegaan deze klinische opvolging 2x daags uitgevoerd   . Indien de klinische symptomen te ernstig worden 

zal er overgegaan worden tot euthanasie om ethische redenen.

neen

neen

neen

Doelstelling 1: productie van referentieserum , antistoffen positief voor Afrikaanse Varkenspest en evaluatie van het 

inactivatieproces van stalen voor de Proficiencytest .            Doelstelling 2: bestuderen van de pathogeniteit van de 

virusstam Belgium 2018/1 bij het tamme varken en productie van referentiemateriaal(bloed, serum, weefsels  positief 

voor ASF na isolatie en na PCR  ).                                                                                                                                                                                                      

Doelstelling 3:Evaluatie van een verzwakte vaccinstam in een infectieproef.

Met dit experiment zal de pathogeniteit   van de  ASF veldstam die in België circuleert bepaald worden voor het 

tamme varken .Het referentie materiaal zal geproduceerd worden voor de labo's die routine analyses doen in de 

diagnose van ASF ten einde hun kennis en vaardigheid te valideren. De veiligheid en doeltreffendheid van  een 

verzwakt vaccin zal geëvalueerd worden in een voorafgaand experiment.

Tam varken (Sus Scrofa Domesticus)

28 + 4 reservedieren

Verwacht wordt dat de typische klinische symptomen van Afrikaanse Varkenspest zullen verschijnen bij de 

geïnfecteerde dieren. De volgende symptomen kunnen waargenomen worden: anorexie, belangrijk gewichtsverlies, 

hyperthermie(koorts),roodheid tot cyanose, diarree mogelijks bloederig, zwakte en uitputting. De graad van ergheid  

van de symptomen wordt op "ernstig" gescoord en de ziekte verloopt meestal fataal. De dieren zullen 

geëuthanaseerd worden aan het einde van het experiment.

De opvolging van de pathogeniteit en de productie van referentiemateriaal (serum met AZSF antistoffen) kunnen 

niet doorgaan  zonder het uitvoeren van een dierproef.              Er bestaat geen alternatieve onderzoeksmethode 

voor het evalueren van de veiligheid en doeltreffendheid van een verzwakt vaccin tegen Afrikaanse Varkenspest.

In deze studie wordt een zo klein mogelijk aantal dieren gebruikt. Dit aantal stemt overeen met eerder 

gepubliceerde gelijkaardige onderzoeken.

Het tamme varken is het doeldier van deze ziekte. Het andere doeldier is het everzwijn, het onderzoek van ASF  bij 

deze gastheer wordt uitgevoerd in Duitsland in samenwerking met ons Laboratorium.



248

Projectduur (begin- en einddatum)

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal 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 ?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Niet-wetenschappelijke titel van het project Ontwikkelen van een diermodel om pathogenen te bestuderen die verantwoordelijk zijn voor abortus

neen

2 jaar  : van 01/10/2019 tot 30/09/2021

Ja ,2 maand na het einde van het project 30/11/2021

Dierziekten, Q-Fever, immunologische respons, zoonose, Geiten

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Het aantal dieren dat gebruikt wordt , is berekend op basis van een statistische analyse en is gecorreleerd met praktijk 

ervaring. Een verslag en vergadering op het einde van elk experiment zullen toelaten het aantal aan te passen voor de 

volgende experimenten. 

Er werd gekozen voor het gebruik van een geiten model voor dit experiment om de evolutie  van de bacterie te 

bestuderen in een levend organisme en om de factoren te bepalen die de immuunreactie regelen . Het  geiten model  

wordt aanzien als referentie aangezien de huidige kennis op gebied van fysio-pathologie toelaat de resultaten beter te 

verstaan. Deze resultaten zijn in vitro t.t.z. in een cel model, niet allemaal beschikbaar 

De dieren worden dagelijks  klinisch opgevolgd om zo tijdig de klinische symptomen te ontdekken en eventueel actie te 

ondernemen. De dieren worden in groepen gehouden om de omstandigheden op een geitenhouderij zo veel mogelijk te 

benaderen.

Coxiellose , ook Q-Fever genaamd bij de mens,is een ziekte die zowel bij dier als bij mens  en die veroorzaakt wordt door 

een intracellulaire bacterie C. Burnetti.De pathogenese  wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van de bacterie in  de 

geparasiteerde cellen (meestal een macrophaag of een  trophoblast) te vermenigvuldigen ter hoogte van de parasitophore 

vacuolen. De bacteriële activiteit bestaat er in om het metabolisme van de cel zodanig  aan te passen dat de cel een 

levende bacteriereservoir wordt toegewijd aan de productie van de C. Burnetti bacterie( Larson et Al. ,2016) De ziekte heeft 

de laatste jaren meer aandacht gekregen wegens de economische inpakt bij de landbouwhuisdieren en vanwege het 

zoönotisch aspect.

Onderzoek naar infectieuze ziekten zijn doorgaans gericht op de biologische eigenschappen van de pathogenen, zolas de 

levenscyclus.Een aantal gastheer factoren in het bijzonder de immunitaire reactie en de verwijdering van het infectieus 

agens door de gastheer dragen ook bij aan de pathogenese.Ze beinvloeden nog meer het resultaat van de blootstelling aan 

het pathogeen.De interferentie mechanismen tijdens de gastheer-pathogeen interactie kunnen immuunreacties inhouden 

die of beschermend kunnen zijn of neutraal , of zelfs schadelijk, de !interferentiemechanismen kunnen op die manier een 

impact hebben op de gevolgen van de infectie . Alhoewel het diergeneeskundig onderzoek recentelijk veel aandacht heeft 

besteed aan de interactie tussen het pathogeen agens en de gastheer moet   een groot deel van de noodzakelijke factoren 

om een infectie efficiënt te bestrijden bij de gastheer ,nog geïdentificeerd worden.

Geiten

15

Behalve een kortstondige,matige stress zal de intranasale infectie bij de dieren geen andere vormen van lijden zoals pijn 

veroorzaken.Bij niet drachtige dieren verloopt de ziekte asymptomatisch. De dieren worden geëuthanaseerd op het einde 

van het experiment.

Er zijn geen alternatieve methodes voor deze studie naar de cellulaire respons bij een infectie met C. Burnetti. De immuun 

respons bij een infectie met C. Burnetti werd bestudeerd bij muizen, daarentegen is over de immuunreactie van deze 

infectie bij niet drachtige geiten niets bekend. Deze infectie moet bestudeerd worden onder normale fysiologische 

omstandigheden van de gastheerweefsels , dus in vivo. In voorafgaande experimenten werd aangetoond dat deze infectie 

geen noemenswaardige stress op pijn veroorzaakt.
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Niet-wetenschappelijke titel van het project

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal 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 ?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Defend

neen

Projectduur (begin- en einddatum) 5 jaar

Ja :

- Tussentijdse evaluatie (middenproject): 01/07/2020

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2023

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters) LSDV, subclinical infection, vector transmission , indirect transmission

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Momenteel is er geen andere proefdier model beschikbaar voor LSD. Deze studie is gericht op enerzijds een 

subklinische infectie bij runnderen en anderzijds op transmissie ( indirect en vector) tussen dieren en kan daarom niet 

uitgevoerd worden zijn proefdieren.

Uit literatuurgegevens blijkt dat ±50% van de geïnoculeerde dieren LSDV zal ontwikkelen. Dit wordt bevestigd door 

vorige proeven waar in de controle groepen (5 dieren) slechts 2 à 3 dieren LSDV symptomen kregen. In preliminaire 

vector proeven werd een transmissie ratio verkregen tussen 25 en 75%. Daarom werd er gekozen voor 5 acceptor 

dieren te nemen per groep. Voor de indirecte transmissie proeven werden er 8 dieren voorzien omdat de virale druk 

veel lager is en de infectie via de luchtwegen of orale ingestie moet gebeuren. Voor de in vivo voedingsproeven 

worden er veel vectoren voorzien om alle parameters te kunnen evalueren. Rekening houdend met de 50% regel en 

om al de vectoren beter te kunnen spreiden (= minder stress) worden er meer dieren experimenteel geïnoculeerd 

(n=10). Dit aantal wordt verminderd tot 7 in de in vivo voeding/transmissie proef omdat we daar maar 1 vector 

bekijken. 

1) LSDV is zeer gastheer specifiek en infecteert enkel runderen. 

2) Er is een dagelijkse en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig dat 

de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.

neen

Tijdens de voorgestelde proeven willen we de volgende aspecten nagaan:

1) Kan een rund een subklinische infectie met LSDV doormaken? Moet hiermee rekening worden gehouden bij de 

bestrijdingsstrategie van LSDV?

2) Kan in vitro voeding een alternatief zijn voor de in vivo voeding op runderen om op die manier “donor” dieren 

overbodig te maken in de toekomst. 

3)Hebben 1) de duur van de blootstelling van de vectoren aan het geïnfecteerd rund 2) het aantal vectoren ( transport 

conditie (weinig vectoren), stal conditie (veel vectoren) een invloed op de vector transmissie?

4)  Is indirecte LSDV transmissie mogelijk via een besmette stal, voedsel of water?

Een cruciaal aspect in de bestrijding van elke ziekte, dus ook LSDV, is informatie hoe de ziekte zich kan verspreiden. 

Identificatie van deze transmissie routes is niet alleen belangrijk voor het bestrijden van de ziekte maar evenzeer om 

preventieve maatregelen te kunnen nemen om te voorkomen dat de ziekte wordt geïntroduceerd in een LSDV vrije 

zone. De gegevens uit deze studie in verband met een subklinische infectie van LSDV , de vector en indirecte 

transmissie van LSDV kunnen  een belangrijke bijdrage leveren op internationaal niveau aan de controle en  

bestrijding strategieën momenteel aangewend voor de bestrijding van uitbraken in Europa.

Bos taurus

141

Tijdens de verschillende proeven worden dieren blootgesteld aan verschillende vormen van mogelijkse infectie routes. 

De meeste directe route is via intra-dermale / intraveneuze injectie. Op basis van literatuur gegevens en de eigen data 

uit vorige proeven, zal 50% van de deze dieren geen symptomen vertonen en dus geen last hebben van de infectie. 

Daarenboven is het klinisch beeld bij dieren die symptomen gaan vertonen heel variabel. Bij sommige dieren is het 

enige dat men vaststeld een beperkte koorts periode. Bij andere dieren worden er wel noduli gevormd maar in 

beperkte mate (in aantal en  verspreiding) en gaan deze dieren een normaal eet-/drinkgedrag vertonen en blijven zijn 

alert. Slechts in een zeer beperkt aantal dieren (>5%) kan de ziekte ernstige symptomen opwekken en leidden tot het 

vroegtijdig beeindingen van de proef. Een normale virale dosis wordt gebruikt in ongeveer 25 dieren (17% van et totaal 

aantal dieren) en een verlaagde dosis (subklinische studie) in 16 dieren (12%). Bij deze groep is het doel om subklinsiche 

dieren te verkrijgen (geen symptomen maar wel viremie). Bij deze groep mag aangenomen worden dat de klinische 

symptomen nog milder gaan zijn dan bij de normale dosis groep en dat de fractie van dieren die geen symptomen 

gaan vertonen nog groter zal zijn dan de 50%.  De grootste groep van dieren (100 dieren, 71%) zal blootgesteld worden 

aan het virus via vectoren of via indirecte transmissie (omgeving, water, eten). De dosis die deze dieren zullen krijgen, 

zal nog veel lager zijn dan deze uit de subklinische studie. Dit zal leiden tot een nog lagere infectiegraad dan bij de 

inoculatie, als deze al optreedt. Dit is gebaseerd op data van vorige aanvragen met vectoren en indirecte transmissie. 

Hoewel vector tranmissie werd aangetoond,  waren de symptomen milder en manifesteerde ze zich later. Zo werd er 

geen conjunctivitis, lethargie en neusvloei gezien in tegenstelling tot de dieren met een normale dosis. Over indirect 

transmissie zijn er nagenoeg geen gegevens beschikbaar en wordt over het algemeen als minder belangrijk 

omschreven. Dit werd bevestigd na een preliminaire proef  waar er geen transmissie kon worden aangetoond. 
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Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal 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 ?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Niet-wetenschappelijke titel van het project EU-RL FMD : Activiteiten van het EU-RL voor mond- en klauwzeer (FMD)

neen

Projectduur (begin- en einddatum) 6/1/2020 - 5/1/2025

Ja :

- Tussentijdse evaluatie (middenproject) : 01/07/2022

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2025

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters) mond- en klauwzeer, FMD, vaccinatie, referentiesera

neen

ja

neen

neen

neen

Geïnfecteerde, niet-gevaccineerde dieren kunnen voornamelijk blaasachtige (vesiculaire) letsels ontwikkelen op de 

lippen en tong, in de mondholte en t.h.v. de hoeven. Deze letsels zijn pijnlijk doch helen snel. Omwille van de 

bioveiligheidswetgeving dienen geïnfecteerde dieren humaan geëuthanaseerd te worden en de karkassen afgevoerd 

voor destructie.

Voor de productie van referentiesera en standaardsera dienen dieren gevaccineerd en/of geïnfecteerd te worden. 

Voor de finale evaluatie van vaccins (en antivirale middelen) geldt een dierproef als de gold standard.

De vaccinatieproeven worden uitgevoerd zoals deze beschreven zijn in de Europese Pharmacopee en de OIE Terrestrial 

Manual. Referentiesera en standaardsera worden gebruikt tijdens in vitro methoden waarbij slechts een zeer kleine 

hoeveelheid serum per keer gebruikt wordt.

De proeven worden uitgevoerd in de voornaamste natuurlijke gastheren, namelijk runden en varkens die gehuisvest 

worden in aangepaste stallen conform de wetgeving. De dieren worden klinisch opgevolgd en er worden humane 

eindpunten gebruikt om pijn te minimaliseren.

neen

neen

Mond- en klauwzeer (FMD) is een zeer besmettelijke ziekte van evenhoevige dieren die mede door handelsbeperkingen 

aanleiding geeft tot grote economische schade en het preventief ruimen van gevoelige dieren in de nabijheid van 

infectiehaarden. Om de gevolgen van een uitbraak van FMD te beperken is het noodzakelijk om de uitbraak zo vroeg 

mogelijk te detecteren. Hierom werd Sciensano samen met ANSES (Frankrijk) aangesteld als Europese Unie 

referentielaboratorium voor FMD. De bedoeling hiervan is om maximale support voor de diagnostiek en bestrijding 

van FMD te geven aan de nationale referentielaboratia (NRL) en autoriteiten in de EU.

Door de productie en ter beschikkingstelling van referentiesera zullen NRL sneller een correcte diagnose van FMD 

kunnen maken; Door de evaluatie van vaccins zal in het geval van een uitbraak van FMD het aantal preventief 

geruimde dieren verminderd worden; Door de productie van standaardsera voor in vitro methoden zullen minder 

dierproeven uitgevoerd moeten worden; Door de evaluatie van antivirale middelen zal mogelijk in het geval van een 

uitbraak van FMD het aantal preventief geruimde dieren verminderd worden.

runderen en varkens, eventueel schapen en geiten

maximum 100 dieren per jaar
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Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal 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 ?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Niet-wetenschappelijke titel van het project Evaluatie van doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tegen schapenpokken in kleine herkauwers

neen

Projectduur (begin- en einddatum) 13 juni 2019 2019 - 31 december 2020

Ja :

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2021

Schapenpokken, vaccinstudie,  schapen, geiten

neen

ja

neen

ja

neen

neen

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 en geiten 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. 

neen

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 doeltreffendheid 

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.

Het onafhankelijk evalueren van beschikbare vaccins tegen schappenpokken zal toelaten een meer geïnformeerde 

keuze te maken voor 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 het oppuntstellen van 

diagnostische testen aangaande schapenpokken.

schapen (ovis aries), geiten (Capra aegagru)

44 schapen en 44 geiten

Om een inschatting te maken is het belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende groepen dieren in deze 

studie. De controle-dieren (8 per vaccin test) worden geïnfecteerd met schapenpokken.   Schapenpokkenvirus leidt tot 

ernstige ziekte gekenmerkt door koorts, ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk 

ademhalingsstoornissen. De  grootste groep (14 dieren per vaccin test) 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.  Aangezien het om geattenueerde vaccins gaat, wordt er verwacht dat de gevolgen van vaccinatie 

minder zwaar zullen zijn dat deze voor de dieren geïnfecteerd met de virulente stam (controle-dieren), maar deze zijn 

niet specifief in te schatten. 

De dieren worden dagelijks klinisch opgevolgd: Evaluatie van de algemene toestand van het dier door visuele inspectie, 

uitwendige controle en registratie van de eet- en drinklust, rectale temperatuur, vorming van letsels (noduli en 

zwellingen) op huid en mucosae, opzetting van lymfeknopen, ademhaling, lethargie, neusvloei, speekselvloei, oogvloei, 

uitvloei, mest. Euthansaie zal gebeuren volgens de standaardmethode beschreven in de betreffende standaard 

operating procedure (SOP).
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We willen het algemeen gedrag van de Europese paling beschrijven en moeten dus vanzelfsprekend ook met deze soort werken. 

De palingen zelf worden gehouden in grote aquaria in lage densiteiten om aggresie zo laag mogelijk te houden. De palingen en de aquaria (waterkwaliteit) 

worden dagelijks gecontroleerd. De aquaria worden ook onderhouden door een filtersysteem en wekelijks gekuist. De aquaria zelf zijn verrijkt met buizen 

en stenen om tussen te schuilen, alsook van een diepe bodem (10-15 cm) waarin de paling kan ingraven. 

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.

Europese Paling

6

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. Aangezien er verder geen manipulatie van de dieren zal gebeuren, kunnen deze na het experiment weer vrijgelaten worden op 

hun vangstplaats.

Aangezien we het algemeen gedrag van de Europese paling willen bestuderen is het onmogelijk om dit dierloos te doen.

Om een algemeen beeld te krijgen van het graafgedrag van de Europese paling, stellen wij dat 3 inidivuen per levensstadium (3 elvers; 3 gele palingen) zeker 

volstaan. Dit  is het minimum aantal om individuele variatie te kunnen evalueren.

De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort. Om hun uitsterven te voorkomen werden Europese Management Plannen opgesteld. Echter, meer dan 

50% van deze plannen falen in het behalen van hun doel. Een mogelijke verklaring hiervoor is het gebrek aan kennis van het gedrag van de Europese paling. 

In deze studie willen we dan ook het graaf- en voedingsgedrag van de paling bestuderen in verschillende levensstadia. Inzicht in dit gedrag over de stadia 

heen kan helpen in het opstellen van meer efficiënte beheerplannen. In dit specifiek kort onderzoek willen wij nagaan hoe de paling ondergronds graaft. 

Eerdere analyses tonen aan dat de paling initieel zowel zijn kop als lichaam gebruikt om in te graven. Eenmaal de paling halfweg onder de grond zit, stopt 

het lichaam echter met beweging. Om een volledige beschrijving van het graafgedrag van de paling te verkrijgen, zullen wij met behulp van Röntgenvideos 

de paling filmen, wat ons in staat om na te gaan hoe de paling ondergronds beweegt.

binnen 1 maand na einddatum

Europese Paling; Graafgedrag; Röntgenvideos, bewegingsanalyse

ja

neen

neen

neen

ja

neen

neen

neen

Ondergronds graafgedrag bij de Europese paling

10 maart 2019 - 30 september 2019
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum 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 lot van de 

dieren na het project?

Negatieve effecten zijn minimaal (SV2). Op het einde van de experimenten worden de dieren terminaal verdoofd voor staalname.

Tijdens hun verblijf in het laboratorium worden de dieren dagelijks opgevolgd. Alle experimenten worden geleid door een persoon met uitgebreide 

ervaring en training heeft in het uitvoeren van vergelijkbare experimenten met vissen, waarbij de dieren worden blootgesteld aan zo min mogelijk 

leed. Om stress te minimaliseren, worden vissen gewogen en gemeten in een speciaal hiervoor ontworpen aquarium, waarbij o.a. gebruik gemaakt 

wordt van foto's. In fysiologische experimenten, b.v. een zwemtunnel zullen vissen de mogelijkheid hebben om het experiment te beëindigen wanneer 

ze uitgeput zijn, door te stoppen met zwemmen waarna het experiment wordt beëindigd.

Om individuen te identificeren voor het meten van groeisnelheden, zullen individuen worden gemerkt met een microchip of mechanisch worden 

gemerkt met behulp van standaardmethoden met een ernst die equivalent is aan een injectie (SV2). Kleine vinstukjes (2x2mm) worden verkregen van 

de achterkant van de dorsale of anale vin voor genoomsequencing (SV2). Deze vindelen regenereren snel in cichliden. De snelheid van het metabolisme 

en de burst-snelheid worden gemeten aan de hand van  protocollen, waarbij de vissenzelf het eindpunt aangeven (SV2). Na de experimenten zal de vis 

ofwel worden opgeofferd om weefselmonsters te verkrijgen, of ze zullen in een broedkolonie worden gehouden om bij te dragen aan het 

voorraadbeheer.

Zoals hierboven uitgelegd, is het grootbrengen van dieren onder common garden noodzakelijk om milieueffecten te scheiden van genetische effecten. 

Bovendien is het alleen in een laboratoriumomgeving mogelijk om de meeste kenmerken van belang (groeisnelheid, metabole snelheid, burst-snelheid) 

te meten en in staat te zijn om de leeftijd van individuen te kennen. We hebben ook de proefdieren nodig om weefsel te verkrijgen voor 

genoomsequencing.

De hierboven genoemde getallen zijn nodig om voldoende vermogen te krijgen om genoom-brede significante genotype-fenotype associaties vast te 

stellen. In het bijzonder komen de 1920 individuen per soort overeen met 960 individuen van elk van de twee populaties (licht en zwaar bevist), ~ 480 

van elk geslacht. Dit geeft ons een kracht van ~ 84% om een gemeenschappelijke genetische variant te ontdekken die 5% van de (common  garden) 

fenotypische variantie verklaart en ~ 30% kracht om een variant te ontdekken die 1% van de variantie verklaart (Muranty 1996, Heredity). Een kleiner 

aantal individuen zou leiden tot onvoldoende statistische kracht.

Haplochromine cichliden vormen een unieke combinatie van wenselijke eigenschappen en reeds bestaande hulpbronnen. Ten eerste zijn er uitgebreide 

genomische bronnen beschikbaar voor cichliden in Lake Malawi vanwege hun belang in speciatieonderzoek (drie hoogwaardige referentiegenen, 

genannotaties, ...). Ten tweede zijn we in het bezit van historische museummonsters van vóór het begin van zware visserij, die we zullen gebruiken om 

genetische variatie in populaties te vergelijken tussen vóór zware visserij en vandaag. Ten derde worden deze soorten gemakkelijk in gevangenschap 

gehouden en gefokt (het zijn populaire aquariumvissen). Ten vierde staan ze onder goed gedocumenteerde verschillende visserijdruk.

Dit project heeft het potentieel om fundamentele biologische vragen te beantwoorden: Welke fenotypes worden geselecteerd door zware visvangst? 

Wat is de relatieve bijdrage van genetische en milieu-effecten in poppulatieverschillen in deze fenotypen? Welke genen en welke moleculaire routes 

zijn erbij betrokken? Door het combineren van de analyse van kenmerken onder common garden, met kenmerken in het wild en met 

genoomsequencing, zullen we deze vragen kunnen beantwoorden.

Haplochromine cichliden

1920 individuen voor elk van de twee doelsoorten en 1920 van kruisingingen van de doelsoorten. De doelsoort zal worden gekozen afhankelijk van het 

broedsucces en voorlopige resultaten. Mogelijke doelsoorten omvatten Copadichromis virginalis, Copadichromis chrysonotus, Otopharynx agyrosoma, 

Otopharynx tetrastigma, Pseudotropheus livingstonii. Verder zullen we werken met afstammelingen van kruisingen (F2, F3) van andere Lake Cichlid-

soorten uit het meer van Malawi. Deze omvatten de kruisingen Maylandia emmiltos x Rhamphochromis longiceps en Nimbochromis livingstonii x 

Astatotilapia calliptera. Voor elk van deze kruisen worden ~ 500 individuen gebruikt.

neen

neen

neen

Het is een fundamentele vraag in de biologie wanneer en hoe organismen zich genetisch kunnen aanpassen aan natuurlijke en in toenemende mate 

ook door de mens veroorzaakte druk. Een fundamentele complicatie bij het bestuderen van deze vraag is dat zowel genen als het milieu bijdragen aan 

fenotypen, en in het wild is het over het algemeen niet mogelijk om deze effecten te onderscheiden. Om genetische en ecologische bijdragen aan 

fenotypes van elkaar te scheiden, zullen we cichliden onder gecontroleerde condities kweken en karaktertrekken meten in populaties (en hun 

kruisingen) aangepast aan verschillende visserijdruk. Verder zullen we het genoom van deze individuen sequensen en genotypen en fenotypen 

statistisch associëren. We bestuderen licht en zwaar beviste populaties van vier Lake Malawi cichliden en bepalen de eigenschappen die gelinkt zijn 

aan de visserijdruk. Extra populaties van andere soorten zullen worden gebruikt om de resultaten van de focale populaties te ondersteunen.

ja

neen

neen

neen

neen

as soon as approved - 31/12/2023

Ja, binnen de twee maanden na afloop project

genotype-fenotype mapping, genetische adaptatie, visserij-geïnduceerde evolutie, trait mapping

Genotypes en fenotypes met mekaar linken in cichliden.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Oppuntstellen van een diermodel voor nierfalen met een langduring karakter en de hiermee gepaard gaande problemen ter hoogte van andere organen. 

20 februari 2019 -10 mei 2019

Ontwikkelen van een diermodel in hetwelke makkelijker en met minder dieren mogelijke therapieën voor nierfalen getest kunnen worden.

Ja (binnen 2 maanden na afloop)

diermodel, nierfalen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Wij kiezen voor ratten (Wistar) omdat we weten dat ze gevoelig zijn voor de ontwikkeling van nierfalen en de ziektes die hiermee gepaard gaan. Andere 

diersoorden bv de muis) zijn hiervoor veel minder gevoelig.

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 nierfalen treedt er polyurie op). Het welzijn van de dieren wordt zeer 

frequent gecontroleerd : voor de chirugie wordt 2x per week welzijn geevalueerd, binnen de 48 uur na chirugie word 2x per dag welzijn opgevolgd en meer 

dan 48uur na chirurgie wordt 3x per week een evaluatie uitgevoerd (indien nodig wordt ingegrepen). Tenslotte krijgen de dieren kooiverrijking (bv. 

nestmateriaal) om het hen zo aangenaam mogelijk te maken.

Door middel van het diermodel dat we met dit experiment oppuntstellen kunnen makkelijker en met minder dieren mogelijke therapieën voor nierfalen 

getest worden.

Rat

44

door middel van een chirurgische ingreep wordt een deel van de nier weggenomen en ontwikkelen de dieren nierfalen, wat ze ziek zal maken (graad van 

ernst wordt geschat op matig). Indien de gevolgen van het nierfalen evolueren naar ernstig zullen de dieren vroegtijdig geëuthanaseerd worden. De dieren 

zullen op het einde van de studie een geplande euthanasie ondergaan.

De vraagstelling die we met dit onderzoek willen beantwoorden speelt zich af thv verschillende organen nl: nier, serum, bot en vat. Deze vraagstelling kan 

dus niet in vitro worden onderzocht.  

Het aantal dieren dat we gebruiken is berekend op onze vroegere en uitgebreide expertise met het oppuntstellen van diermodellen.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek
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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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis is een gevalideerd model voor Leishmania  onderzoek. Vooral het BALB/c model is uitermate geschikt voor de studie van behandeling van 

Leishmania  infecties met behulp van bioluminescente beeldvorming. 

Een aantal handelingen worden verricht onder anesthesie; de algemene toestand van de dieren wordt nauwgezet opgevolgd en humane eindpunten 

werden ingesteld (zie hierboven). 

Dit onderzoek zal nieuwe inzichten opleveren in het behandelingsfalen bij Leishmaniasis patiënten. Bovendien wordt een nieuwe strategie beoogt, die 

het behandelingsfalen zou voorkomen. De verkregen inzichten verkregen uit dit pre-klinisch basisonderzoek zullen bijdragen aan het formuleren van 

adviezen naar onze internationale partners, betrokken in geneesmiddelontwikkeling en klinische evaluatie.

Muis (BALB/c)

198

Graad van ernst: ernstig. Verwachte negatieve effecten: L. infantum  geeft een initiële parasiet expansie (acute fase), gevolgd door een subklinische 

chronische fase met lage parasitaire lading. Indien de klinische toestand onverwacht zou verergeren (uitzonderlijk) zal een humaan eindpunt worden 

ingesteld (acuut gewichtsverlies van meer dan 20%, vorming buikwaterzucht, zichtbaar klinische symptomen).                                                                                     

Lot van de dieren na het project: euthanasie. De proefdieren worden geëuthanaseerd met een graduele toename van CO2.

Ref: Hawkins P, Playle L, Golledge H, Leach M, Banzett R, Coene A, Cooper J, Danneman P, Flecknell P, Kirkden R, Niel L & Raj M. 2007. Newcastle 

consensus meeting on carbon dioxide euthanasia of laboratory animals

Aan de in vivo  analyses zullen verscheidene in vitro analyses voorafgaan (anti-parasitaire activiteitsprofiel, cytotoxiciteit). Het is echter essentieel de 

activiteit van de teststoffen te evalueren in een in vivo  infectie model. 

De gebruikte technieken (in vivo bioluminescence imaging) laten toe dezelfde dieren te gebruiken over een longitudinale studie. Zo kan het infectie 

verloop gevolgd worden in hetzelfde dier, over een tijdsspanne. Hierbij is het aantal nodige proefdieren aanzienlijk verminderd. 

Viscerale Leishmaniasis (VL) is een verwaarloosde tropische ziekte veroorzaakt door Leishmania parasieten, waarbij paromomycine (PMM) wordt 

gebruikt voor de behandeling. Recente observaties suggereren dat parasieten in het beenmerg (BM) ontsnappen aan eliminatie door PMM. Via 

gecombineerde bioluminescente/fluorescerende L. infantum parasieten, zal dit project een analyse maken in een muismodel van de verschillende cellen 

in het BM die besmet worden. Overleving van parasieten in deze BM-gastheercellen zal worden bestudeerd. Parasieten uit het BM van muizen zullen 

gebruikt worden om de impact van PMM-blootstelling op de schadelijkheid van de parasiet te verkennen. Parallellen met de behandeling van bepaalde 

kankertypes, geven aan dat moduleren van een specifiek afweersysteem traject in het BM de efficiëntie van therapie voor VL zou kunnen verbeteren. In 

dit kader, zal de impact van CXCR4-remmers op de efficiëntie van behandeling nagegaan worden.

Ja, ten laatste binnen de twee maanden na einddatum van het project

Leishmania , beenmerg, behandelingsfalen

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Karakterizering van het beenmerg als toevluchtsoord voor Leishmania parasieten en oorzaak van behandelingsfalen

April 2019 - December 2022
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

We hebben gekozen voor een zebravismodel omdat zebravislarvae transparant zijn tijdens de eerste dagen van hun ontwikkeling. Door gebruik te maken van 

een zebravislijn met fluorescerend (vasculair) endotheel is het met weinig invasieve methoden mogelijk om de vasculaire ontwikkeling te bestuderen. Verder 

bestaat er een grote overlap tussen zowel de anatomie als de moleculaire mechanismen van de vaatontwikkeling bij de zebravis en de mens, waardoor de 

zebravis een interessant en bewezen effectief diermodel is om vaataandoeningen te bestuderen. 

Te groot ongemak wordt vermeden door de dieren te euthanaseren wanneer er sprake blijkt te zijn van onproportioneel lijden. 

Binnen dit project zullen transgene zebravissen gebruikt worden met fluorescerente (vasculaire) endotheelcellen. (Danio rerio Tg(fli1:GFP) ) 

Voor de twee mutante zebravislijnen zullen in totaal 450 adulte zebravissen worden gebruikt. 

De adulte zebravissen worden enkel voor eiproductie gebruikt en steeds gehouden in optimale omstandigheden. Hierdoor wordt er een zeer minimale

stressreactie geïnduceerd. Er zullen echter adulte zebravissen (vanaf 120 dpf) worden gehouden die een (heterozygote) mutatie dragen in het col4a1-gen of col4a2-

gen. Het effect hiervan is op dit moment nog niet gekend, hetgeen deel is van dit onderzoek. We kunnen niet voorspellen in welke mate de mutante vissen

oncomfortabel zijn. Tekenen van stress, ziekte of pijn worden gedocumenteerd volgens specifieke scoretabellen. Bij ernstig lijden zullen we overgaan tot

euthanasie. De uiteindelijke experimenten zullen worden uitgevoerd in zebravislarvae. Hiervoor worden de larvae geanestheseerd met MS-222 3 dagen na

fertilisatie. Uiteindelijk worden de larvae geëuthanaseerd door een overdosis MS-222. Aangezien dit gebeurt voor 120 hpf is er volgens de Europese richtlijn

(2010/63/EU) en uitvoeringsbesluit (2012/707/EU) geen sprake van een dierproef. 

Door de adulte vissen in de meest optimale omstandigheden te huisvesten levert dit een eiproductie van hoge kwaliteit op. Dit vermindert het aantal adulte 

dieren dat nodig is om voldoende eitjes te verzamelen.

Op dit moment bestaat er nog geen zebravismodel om COL4A1- en COL4A2-gerelateerde aandoeningen te bestuderen. Wanneer de zebravis een solide model 

blijkt om het effect van COL4A1- en COL4A2-mutaties te bestuderen, is het mogelijk om varianten van onbekende betekenis te bestuderen die worden 

aangetoond in patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen, verstandelijke beperking of aneurysmata. Dit zal leiden tot een meer adequate diagnosestelling en 

het verbeteren van de identificatie van familieleden die een verhoogd risico hebben op deze aandoeningen. Wanneer het model solide blijkt, kan het eveneens 

gebruikt worden om therapeutische strategieën te testen. 

COL4A1- en COL4A2-gerelateerde aandoeningen zijn geassocieerd met hersenafwijkingen met bloedingen en aneurysmata van de hersenvaten, oog- en 

nierafwijkingen. Bij klinisch diagnostisch onderzoek worden regelmatig varianten van onbekende betekenis (VUS) aangetoond. Vanwege de grote consequenties 

van ziekteveroorzakende mutaties, is het belangrijk om deze varianten correct te interpreteren. Daarnaast kunnen COL4A1- en COL4A2-mutaties mogelijk het 

optreden van aorta-aneurysmata beïnvloeden. Om dit te bevestigen is verder onderzoek nodig. 

Het is dan ook van belang om een fysiologisch relevante functionele tool te ontwikkelen om het effect van varianten van onbekende betekenis te bestuderen. 

Het eerste doel van dit project is om te onderzoeken of de zebravis gebruikt kan worden als model om het effect van gekende COL4A1- en COL4A2-mutaties te 

onderzoeken en te bepalen welke fenotypische verschillen consequent worden opgemerkt zodat deze gebruikt kunnen worden als read-out van het model.

COL4A1 en COL4A2 zijn componenten van de basale membraan, een structuur van groot belang voor de ontwikkeling van organen en de stabiliteit van o.a. 

bloedvaten, met complexe interacties met bestanddelen van de extracellulaire matrix. Een in-vitro model is niet geschikt om de BM functie te modelleren en een 

in-vivo model is nodig. Tot nu toe werden muizen gebruikt als model om COL4A1 en COL4A2 mutaties te bestuderen. Wij onderzoeken of de zebravis een geschikt 

alternatief in vivo model zou kunnen zijn. Het effect van de mutaties bestuderen we in zebravisembryo’s tot de vijfde dag na de bevruchting (120 hpf). 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 120 hpf. De experimenten in dit dossier zullen gebruik maken van embryo’s tot 120 hpf. Het gaat hier dus bij de 

experimenten reeds om een alternatieve test, niet om een dierproef.

neen

neen

neen

neen

neen

een retrospectieve evaluatie dient ten laatste binnen de twee maanden na einddatum van het project

Hersenvaataandoeningen, hersenbloedingen, porencefalie, aorta aneurysmata

ja

neen

Ontwikkeling van een functioneel model om de betekenis van genetische varianten te bepalen geïdentificeerd in patiënten met hersenvaataandoeningen en 

aorta aneurysmata

1-1-2019 - 1-1-2021
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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 operatie) en omdat de evolutionaire afstand kleiner is, waardoor ons onderzoek meer translationeerbaar is. Het gebruikte rat 

model is een heel goed model voor de ziekte van Alzheimer omdat alle facetten van de ziekte aanwezig zijn in dit model. 

We gebruiken de gepaste analgetica tijdens en na 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.

De nieuwe inzichten die mogelijk voortkomen uit dit onderzoek kunnen ertoe leiden dat bepaalde slaap kenmerken in de toekomst als biomerker 

gebruikt kunnen worden. Het meten van bepaalde slaapkarakteristieken is relatief eenvoudig en non-invasief. Daarnaast zijn er op dit moment 

verschillende therapien beschikbaar die slaapproblemen behandelen, iets wat mogelijk ook de progressie van de ziekte van Alzheimer vertraagd. 

Veranderingen in de dynamiek tussen verschillende netwerken zou een van de eerste tekenen van synaptische dysfunctie kunnen zijn. Dynamische 

functionele connectiviteit kan dus mogelijk ook als biomerker gebruikt gaan worden.

Fischer ratten (F344) en transgene Fischer ratten (TgF344-AD)

F344 = 63, TgF344-AD = 28

De operaties en scansessies beschreven in het project kunnen ernstige 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 

door middel van een injectie met Dolethal gevolgd door caridale perfusie. Het hersenweefsel wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de 

pathologie van de ziekte van Alzheimer. De histologische resultaten zullen gecorreleerd worden met de in vivo data.

De ziekte van Alzheimer is een complexe neurologische ziekte. De complexe structuur van de hersenen is tot op heden nog niet nagebootst in vivo. 

Om de onderliggende pathologische mechanismen te gebruiken is het gebruik van proefdieren dus noodzakelijk. 

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 onze bevindingen betrouwbaar zijn.

De ziekte van Alzheimer (AD) is door de vergrijzing van de wereldpopulatie een van de belangrijkste gezondheidsproblemen van deze eeuw. AD wordt 

gekenmerkt door de accumulatie van B-amyloid (sAβ) en gehyperfosforyleerde tau (p-tau). Deze opstapeling leidt tot progressieve cognitieve 

achteruitgang door de toxische werking van deze proteïnen op synapsen en neuronen, wat tot veranderingen in netwerkdynamieken leidt. 

Slaapstoornissen komen vraag vroeg in de ziekte tot uiting, mogelijk ten gevolge van de netwerkdysfunctie. Het doel van dit project is het 

onderzoeken van het complexe samenspel tussen netwerkdynamiek, slaap en de vroege opstapeling van sAβ, Aβ plaques en p-tau. De resultaten zullen 

bijdragen aan de besluitvorming of QPP en veranderingen in slaappatronen gebruikt kunnen worden als biomerkers voor AD.

Ja, uiterlijk twee maanden na het verlopen  van dossier

Alzheimer, dementie, slaap, MRI, EEG

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De invloed van AB en p-tau op slaapkwaliteit en netwerkdynamieken in de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer

01-01-2019 - 31-12-2022
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In vivo evaluatie van veelbelovende therapieën tegen droge ogen

Januari 2019 - Januari 2022

1) Ontwikkeling van een robuust proefdiermodel voor oculaire oppervlaktestoornissen (OOA), waarbij het doel is om de potentiële 

ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen van nieuwe verbindingen aan te tonen. 2) Het testen van verbindingen op een nieuw 

diermodel en de vergelijking met het bestaande diermodel.

Ja, binnen twee maanden na afronding van het project.

droge ogen ziekte, oogoppervlak

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De rat wordt verkozen boven de muis omwille van het groter oculair oppervlak en hogere traanvochtvolumes. De inductiemethoden zijn eenmalig 

zodat post-operatieve pijn slechts eenmaal voorkomt. Zowel de inductie als de opvolgingstechnieken gebeuren onder volledige verdoving. Dit maakt 

het ongemak voor de dieren beperkt. Alle diagnostische technieken voor de evaluatie van de stoffen zijn bovendien niet invasief. 

Alle ratten worden in groep 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.

Voor de evaluatie van nieuwe geneesmiddelen maar ook voor fundamenteel onderzoek naar OOA is er nood naar een relevant en gevalideerd 

diermodel. OOA is een groeiend gezondheidsprobleem door een aangepaste behandeling. Onderzoek naar nieuwe therapeutische benaderingen zijn dan 

ook heel belangrijk. 

ratten

135 ratten

Milde post-operatieve pijn is te verwachten bij de chirurgische ingrepen. Na inductie zal het dier beperkt ongemak ondervinden tengevolge van de 

symptomen van 'droge ogen' gedurende het verloop van het experiment, namelijk oppervlakkige irritatie van de cornea (oculair 'zanderig gevoel'), Op 

langere termijn kan dit eventueel tot oculaire schade leiden,

Het complexe karakter van de OOA pathogenese, en de werking van de protease inhibitoren hierop, is in vitro niet na te bootsen. Bovendien zijn de 

technieken voor de opvolging en diagnose van de aandoeningen enkel toepasbaar op levende dieren. Enkel een heel select aantal stoffen gaan door 

naar de vivo-modellen na een strenge in vitro evaluatie. De selectie gebeurt op basis van o.a. in vitro toxiciteit en metabole stabiliteit.

Doordat afgezien wordt van een systemische inductiemethode heeft elk dier zijn eigen controle, nl. het niet geaffecteerde (linker)oog. Dit reduceert het 

aantal controle-groepen en dieren significant. Door de relatieve eenvoud van inductiemethoden en de uitgebreide proefdier expertise aanwezig op 

LMPH zal er een minimum aan dieren nodig zijn voor het tot stand komen van het model.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Ten gevolge van wegen en meten verwachten we maximaal licht ongemak. Obesitas zal geïnduceerd worden door overvoeden met 

een vetrijk dieet, zonder dwangvoedertechnieken. De vissen worden ad libitum gevoerd: ze eten enkel zoveel ze zelf willen eten. We 

zullen maximaal matig ongemak ten gevolge van overgewicht en obesitas toelaten. Matig ongemak wordt bereikt als tenminste één 

van de volgende symptomen wordt vastgesteld: zwemgedrag geagiteerd of licht lethargisch, verminderde consumptie van voeding, 

versnelde ademhaling, verstoorde positionering in de waterkolom, licht verstoord evenwicht. Indien matig ongemak wordt 

vastgesteld, wordt onmiddellijk overgeschakeld op een normaal, gezond voedingspatroon. Indien dit niet tot herstel leidt, zal 

euthanasie uitgevoerd worden en zullen stalen verzameld worden. Op het einde van de proef worden alle dieren geëuthanaseerd en 

worden stalen verzameld. De vissen worden onder diepe anesthesie gebracht. Vervolgens wordt bloed afgenomen, waarna de vissen 

gedecapiteerd en gedissecteerd worden. De vissen zullen vanaf het moment van anesthesie niet terug bij bewustzijn komen.

In het project worden in parallel aan de in vivo experimenten in zebravis ook in vitro alternatieven gebruikt (celmodellen). Een 

beperkt aantal in vivo testen is nodig om de data van alternatieve testmethoden te kaderen binnen de responsen van een volledig 

organisme op de experimentele behandelingen, aangezien de regulatie van het metabolisme een complex gegeven is waarbij 

meerdere organen betrokken zijn. Indien uit dit in vivo experiment nieuwe hypothesen resulteren, kunnen die in bepaalde gevallen 

getest worden in celmodellen.

Via samenwerking zullen de stalen van deze proef geanalyseerd worden in verschillende labo’s, waardoor de uitkomst van de proef 

gemaximaliseerd wordt. Op basis van eerdere data verzameld in het labo werd een poweranalyse uitgevoerd om te bepalen hoeveel 

proefdieren minimaal en maximaal nodig zijn.

Het is belangrijk om te werken met gewervelde dieren omdat het complexe systeem van metabole regulatie sterk gelijkend is binnen 

de groep van de gewervelden en zo dus relevante informatie over de mens kan verzameld worden. Zebravismodellen voor obesitas 

werden al eerder beschreven in de literatuur. Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat het zebravismodel relevant kan zijn 

voor obesitas bij mensen en dat het dus gebruikt kan worden voor het bestuderen van factoren die een invloed hebben op de 

ontwikkeling van obesitas. 

De adulte zebravissen worden gehuisvest in een systeem dat 250 liter water bevat en bestaat uit aparte tanks die continu 

gemonitord worden. Zo worden de watertemperatuur, geleidbaarheid en pH continu gemeten en indien nodig zal het systeem deze 

parameters zelf corrigeren zodat altijd een optimale omgeving voor de zebravissen gegarandeerd kan worden. Bovendien worden de 

vissen in groep gehuisvest en krijgen ze gediversifieerd voer als verrijking van hun omgeving.

Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem, enerzijds door de toenemende prevalentie en anderzijds vanwege de bijbehorende 

klinische gevolgen. Een betere kennis van factoren die bijdragen tot obesitas is daarom belangrijk voor de gezondheid van de mens. 

Zebravis (Danio rerio )

240

Naast calorierijke voeding en gebrek aan lichaamsbeweging, wordt ook blootstelling aan polluenten steeds meer erkend als een 

factor die van belang is in de ontwikkeling van obesitas. Uit recente studies blijkt bovendien dat factoren zoals 

milieuverontreiniging en levensstijl kunnen interageren met genetische kenmerken. Deze interacties en associaties zijn momenteel 

nog niet goed gekarakteriseerd. Dit project zal hieraan bijdragen.

ja, binnen een termijn van 2 maanden na afloop proef

obesitas, erfelijkheid, milieuvervuiling, zebravis 

ja

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De invloed van omgevingspolluenten op de ontwikkeling van obesitas in een zebravismodel

01/03/2019-31/12/2019
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Invloed van de remmende werking van groeifactoren op het onstaan van voorkamer fibrillatie.

After approval of ECD -->29-2-2024

Voorkamerfibrillatie(VKF) is de meestvoorkomende ritme stoornis in de dagelijkse klinische praktijk en een van de belangrijkste oorzaken van beroertes 

en acuut hartfalen. De huidige therapie beperkt zich tot antaritmische medicatie, maar hebben geen effect op de structurele veranderingen van de 

voorkamers die aan de grondslag liggen van het onstaan van VKF. In dit project willen we de hypothese testen dat het NRG-1/ErbB systeem een 

remmende werking heeft op deze structurele veranderingen en dus op de ontwikkeling van VKF aan de hand van een muizenmodel van VKF.

ja, binnen 2 maanden na afloop project

atriale fibrillatie, Neureguline-1, endotheel

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Enkel bij muizen is de genetische modificatie beschikbaar die we nodig hebben voor het geplande experiment. De voorkamer structurele veranderingen 

gelijken sterk op die van de mens. Bij tekenen van 'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan huidverzorging en beweging) worden 

de muizen geëuthanaseerd.

Bij tekenen van 'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan huidverzorging enn beweging) worden de muizen geëuthanaseerd.

Wanneer dit project succesvol is opent het nieuwe conceptuele principes voor de behandeling van VKF inspelend op structurele remodelering van 

voorkamers. Het levert ook de moleculaire route, met concrete farmacologische aangrijpingspunten.

Muis: C57/BL6; TNF1.6 (transgeen); Haαq (transgeen)

C57/BL6: 40;  TNF1.6: 40;   Haαq: 40

We verwachten binnen dit protocol enkel een matig ongemak gerelateerd aan het inplanten van een telemetriesysteem. De dieren worden na de 

procedure zeer goed opgevolgd en op het einde van het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden. Voor het uitvoeren van de echo's wordt 

een licht ongemak verwacht.

VKF is een complex pathofysiologisch proces dat, enkel in proefdieren (zoals een transgeen model van VKF) op een correcte manier kan nagebootst 

worden.

We baseren ons op een statistische analyse om met eeen minimaal aantal dieren toch significante resultaten te bekomen. Daarenboven maken we 

gebruik van echografie waardoor het aantal proefdieren sterk wordt verminderd.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Voor kleine hoeveelheden compound is het aangewezen om balb/C muizen te gebruiken. Toch geeft het hamstermodel een betere benadering van de 

werkelijkheid.De hamster blijft lange tijd geïnfecteerd alvorens klinische achteruitgang wordt vastgesteld wat het model interressant maakt om verschillende 

behandelings schemas te valideren.                                                                                        

  

  
De dieren worden dagelijks gemonitord om ernstig ongemak vroegtijdig op te sporen en indien nodig een humaan eindpunt in te stellen.  Controle aan de 

hand van het Functional Observation Battery (FOB) observaties.

De teststoffen werden voordien nog nooit in een in vivo model geëvalueerd. De voorgestelde studies vormen een essentieel onderdeel om eerst een ‘proof-of-

concept’ vast te leggen en vervolgens verdere ‘lead-optimisation’ te ondersteunen. Verder zal een dosis titratie worden uitgevoerd van reeds geselecteerde

verbindingen en combinatie van verschillende verbindingen worden getest

Muizen (Swiss) 250 , muizen (Balb/C) 250, Hamster (Aura) 330 (Getallen op jaarbasis)

Muizen (Swiss) 250, muizen (Balb/C) 250, Hamster (Aura) 330 (Getallen op jaarbasis)

Voor alle modellen ontstaat afhankelijk van de infectiedosis een acuut (P2) tot sub-acuut (P1) verlopende infectie die in uitzonderlijke gevallen uitloopt in

sterfte (P3). Om het ernstig ongemak van de dieren te beperken worden lichaamsgewicht en klinische toestand dagelijks opgevolgd en wordt overgegaan tot

euthanasie indien beide parameters een constante negatieve evolutie vertonen.

De gebruikte dierproeven dienen allen om de activiteit van teststoffen in vivo te bevestigen nadat ze hun potentie en selectiviteit reeds hebben bewezen

tegen viscerale Leishmania (cfr. In vitro assay). Binnen het farmacologisch onderzoek zijn dierproeven in dit opzicht onontbeerlijk omdat farmacokinetische

aspecten een belangrijke invloed kunnen hebben op de farmacologische activiteit.

Gedurende de looptijd van het vorige ethisch dossier 2011-74 werden verschillende experimenten beëindigd en werd een zeer sterke reproduceerbaarheid van 

het model vastgesteld. het aantal dieren per groep werd gereduceerd van 6 naar 5.

Ook konden de rat experimenten vervangen worden door in test staalnames dankzij de dried blood spot techniek.                                                                                      

ook kon het aantal controle dieren sterk worden verminderd door het aantel groepen per experiment te vermeerderen naar een maximaal aantal van 8.

Evaluatie van de in vivo efficaciteit van nieuwe lead verbindingen die een krachtige en selectieve activiteit in in vitro modellen reeds hebben getoond,

tevens als onderdeel van de structuur-activiteitsrelatie.

Ja bij vervaldatum van het ethische dossier

DNDi, Leishmania, parasitology,

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Evaluatie van nieuwe kandidaat anti-leishmania geneesmiddelen in het kader van een ‘lead-optimisation’ programma voor DNDi (Drugs for Neglected 

Diseases initiative)

09/07/2019 - 01/01/2023
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Zoals eerder beschreven, is het premature varkensmodel een aanvaard model voor complicaties van premature geboorte in verschillende 

orgaansystemen. Het model werd eerder succesvol gebruikt voor het bestuderen van dergelijke complicaties ter hoogte van o.a. het maag-darmstelsel, 

het hart en de hersenen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat dit diermodel ook geschikt is voor het onderzoeken van longschade geassocieerd met 

prematuriteit, maar verder onderzoek is hiervoor nodig.   

Varkens worden getransporteerd van de boerderij van oorsprong naar de universiteit, wat stresserend kan zijn. Diverse maatregelen worden genomen 

om deze stress zo minimaal mogelijk te houden, zoals het selecteren van 2 biggen van dezelfde zeug, transport in een gethermoreguleerde omgeving en 

het voorzien van een rustige omgeving met vrije toegang tot water. De ratten zullen gehuisvest worden conform de huidige wetenschappelijke kennis 

en wetgeving, rekeninghoudend met de specifieke noden van de diersoort. 

Dit project zal bijdragen tot de kennis over het ontstaan van BPD en longschade bij prematuur geboren kinderen. Door een bestaand, adequaat 

diermodel voor premature geboorte verder uit te werken, zullen we een beter zicht krijgen op de pathogenetische processen die aan de basis liggen 

van suboptimale longontwikkeling bij premature geboorte. Dit is niet enkel van belang voor kinderen die later BPD ontwikkelen, maar ook voor andere 

kinderen die prematuur geboren worden. Dit is van belang aangezien beide groepen kinderen lijden onder een belangrijke disease burden, vooral in de 

eerste levensjaren, maar ook op adolescente leeftijd is hun longfunctie en inspanningscapaciteit nog steeds verminderd in vergelijking met niet-

prematuur geboren kinderen. Op lange termijn zou de kennis uit dit experiment kunnen bijdragen tot een betere zorg voor prematuur geboren 

kinderen. 

(1) Rattus norvegicus; (2) Sus scrofa

(1) Rattus norvegicus: 20 dieren; (2) Sus scrofa: 20 dieren.

De verwachte ernst van het experiment is 'terminaal (SV1)'. Er worden echter geen handelingen gelijkwaardig aan prikken verricht op de dieren 

voorafgaand aan de euthanasie. Alle experimentele procedures, zoals in detail beschreven in bijgevoegd aanvraagformulier, zullen post mortem 
gebeuren. Varkens worden getransporteerd van de boerderij van oorsprong naar de universiteit, wat uiteraard wel stresserend kan zijn. Diverse 

maatregelen worden echter genomen om deze stress zo minimaal mogelijk te houden. Huisvesting en opvolging zullen gebeuren conform de huidige 

wetenschappelijke kennis en wetgeving, rekeninghoudend met de specifieke noden van de diersoort. Na afloop van het experiment worden alle dieren 

geëuthanaseerd. 

Zoals hogerop beschreven, is het in klinische studies bij premature pasgeboren baby's onmogelijk om weefselstalen van de long te verkrijgen. Nochtans 

zijn deze cruciaal om de pathogenese van BPD beter te begrijpen. Bovendien zijn er complexe interacties tussen de long en andere organen (ook 

aangetast door premature geboorte) die niet in een in vitro  model kunnen nagebootst worden. Het is dan ook noodzakelijk om deze interacties in een 

diermodel te bestuderen, aangezien dit toelaat ook interacties op organisme-niveau na te gaan. 

Een minimum aan dieren zal gebruikt worden om de beoogde doelen te bereiken. Het primaire doel van deze pilootstudie is om de techniek van 

staalname verder op punt te stellen. Aangezien hier geen eerdere expertise over beschreven wordt in de literatuur, is het onmogelijk een exacte sample 

size te berekenen. Op basis van eerdere ervaringen van ons team, wordt geopteerd voor het hoger beschreven aantal dieren. De experimenten zullen 

plaatsvinden binnen een multidisciplinair team zodanig dat kennis en vaardigheden zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk dieren op punt gesteld 

kunnen worden. 

Hoewel in het verleden reeds veel klinische studies over bronchopulmonale dysplasie (BPD) verricht werden, zijn er belangrijke limitaties verbonden aan 

het uitvoeren van klinische studies bij prematuur geboren baby's. Het verkrijgen van stalen die representatief zijn voor lokale ziekteprocessen in de 

long is uitdagend, aangezien weefeselstalen enkel post mortem  verkregen kunnen worden. Nochtans zijn dit soort weefselstalen van cruciaal belang om 

het ontstaan van BPD beter te begrijpen. Het prematuur varkensmodel blijkt een adequaat en fysiologisch diermodel te zijn voor allerhande 

complicaties van premature geboorte in verschillende organen. Totnogtoe werd dit model echter weinig of niet gebruikt om de effecten op de longen 

te bestuderen. Daarom onze aanvraag voor een pilootstudie waarin de wijze van staalname geoptimaliseerd zal worden. 

Nee

Prematuur varken, Bronchopulmonale dysplasie, Neonatologie, Kinderpneumologie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Een varkensmodel voor longaandoeningen bij prematuur geboren kinderen. 

Juni 2019 tot en met 28 februari 2021
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Ontwikkeling van nieuwe modellen voor het bestuderen van de waterhuishouding van de hersenen 

01-04-2019 tot 31/09/2022

Er is nood aan nieuwe onderzoekspistes voor de behandeling van de Ziekte van Alzheimer. De ziekte is een complexe samenloop van eiwit 

opstapelingen, neuroinflammatie, cognitieve defecten... Recent is ontdekt dat de hersenen parallel aan de bloedvaten in de hersenen een netwerk 

hebben waardoor cerebrospinaal vocht (CSF) stroomt dat een belangrijke rol kan spelen in de afvoer van toxische proteïnen in ziektes zoals alzheimer 

(het glymfatisch systeem). Er is echter nood aan een beter begrip van dit systeem. Ons doel is het ontwikkelen van nieuwe modellen waarmee we het 

glymfatisch systeem kunnen bestuderen en op zoek kunnen gaan naar nieuwe behandelingen voor de ziekte van Alzheimer.

ja, binnen de twee maanden na einddatum van het project

humanisatie, AQP4, Aquaporine 4, glymfatisch systeem, Alzheimer, Astrocyt, chimeer model, amyloid

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De keuze voor muizen boven bv. ratten is ingegeven door hun beperkte kweekvereisten en de grotere beschikbaarheid van merkers en transgene 

modellen, wat interessant is voor vervolgonderzoek. Bovendien is de haalbaarheid van humanisatie in het brein met humane astrocyten reeds 

aangetoond inde muis, wat eern kerndoel van dit project is.

Tijdens elke ingreep worden de dieren verdoofd met een combinatie van pijnstillende en verdovende medicatie. Uit de literatuur weten we dat de 

gekozen dosis lang genoeg verdooft en het dier nadien sneller terug rustig worden. Na elke ingreep krijgen de dieren ook een extra injectie pijnstiller 

en worden de dieren ook opgevolgd. Tekenen van pijn worden bijgehouden en indien het dier teveel afziet wordt het geëuthanaseerd (humane 

eindpunten zijn op voorhand vastgelegd).  Voor de terminale experimenten krijgen de dieren een overdosis pijnstilling, waardoor ze het bewustzijn 

verliezen.

Dit onderzoek kan bijdragen tot een betere kennis van de waterhuishouding van de hersenen, hoe eiwitten en andere metabolieten uit de hersenen 

worden afgevoerd, welke verschillen er tussen menselijke en dierlijke cellen hierbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast zullen de modellen ook 

bijdragen tot het ontdekken van nieuwe medicatie voor dementie patiënten. Ook kunnen er nieuwe biomarkers voor de ziekte van Alzheimer 

gevonden worden. Tenslotte speelt het glymfatisch systeem ook een rol bij de afvoer van overtollig water in de hersenen na traumatische 

hersenletsels. Inzicht in de wekring kan dus ook van nut zijn bij de behandeling hiervan.

We gaan drie verschillende muismodellen gebruiken, gebaseerd op de zelfde stam: C57Bl6. Dit is een stam van muizen die zeer vaak gebruikt wordt in 

biomedisch onderzoek omdat deze muizen genetisch onderling niet zo sterk verschillen als bijvoorbeelde wilde muizen. Hierdoor zijn er minder 

muizen nodig om aan de hand van statistische testen verschillen tussen behandelingen te vinden.

Totaal: 356 dieren (muis).

De operatieve ingrepen die we gaan uitvoeren zijn van verschillende aard: voor het bekomen van weefsel en cellen doen we terminale experimenten, 

waarbij het dier de ingreep niet overleeft. Hier is het niet mogelijk om de dieren in leven te houden. Daarnaast gaan we ingrepen uitvoeren waarbij de 

dieren wel een tijd verder blijven leven, opgevolgd en verzorgd worden. De dieren kunnen na een ingreep matige pijn ondervinden, waarvoor we 

pijnstillende medicatie (non-steroidale anti-inflammatoire drugs) zullen toedienen om het leed te verminderen. Tijdens operaties zijn de dieren volledig 

verdoofd.

Het glymfatisch systeem is een complex netwerk dat vertakt is doorheen het volledige brein. Het kent een ingewikkelde drie-dimensionele organisatie, 

en haar functie berust op de interactie tussen verschillende celtypes en specifieke vloeistofstromingen (CSF/bloed). Daarom is het niet mogelijk is om 

dit fenomeen buiten de context van de hersenen in een leend organisme te bestuderen.  

Aan de hand van statistische berekeningen en literatuurconsultaties hebben we bepaald hoeveel dieren er maximaal nodig zijn om verschillen tussen 

condities te kunnen vaststellen. Door ook bepaalde eindpunten in celcultuur te meten, hopen we tevens bij te dragen aan de reductie van het 

benodigde aantal dieren.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In het geval van de effluenten met een hoog zoutgehalte moet gewerkt worden met een vissoort die zouttolerant is. Hiervoor komen een aantal vissoorten 

voor in aanmerking zoals de zeebaars en de regenboogforel. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) scrijft in het EMIS WAC document de regenboogforel 

voor als testorganisme. Hiervan mag niet afgeweken worden omdat dan de vergelijking tussen effluenten niet meer mogelijk is. Belangrijk bij de uitvoering 

van de testen is dat vissen geacclimeerd worden aan de zoutconcentratie ven het effluent.

De test heeft een duurtijd van 96 uur en wordt daarna onmiddellijk afgebroken waarna de dieren worden geëuthanaseerd. De dieren worden zowel voor 

(acclimatie) als tijdens de testen (toxiciteit) opgevolgd en dode dieren worden tijdens de inspectie verwijderd. Vermits het een acute toxiciteittest betreft is 

lijden en blijvende schade onderdeel van de test. Daarom is het van belang de test zo kort mogelijk te houden en het aantal vissen te beperken tot het 

minimum.

De doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die in 2000 goedgekeurd werden stelden dat een goede ecologische status van de Europese 

oppervlaktewaterenmoet bereikt moet worden in 2015. Hoewel de kwaliteit van het oppervlaktewater merkelijk is verbeterd wordt de doelstelling nog lang 

niet gehaald. Een van de oorzaken hiervan is de impact van chemische vervuiling op de waterkwaliteit. Hierbij is gebleken dat de gangbare benadering van 

chemische analyse in combinatie met emissie en immissienormen voor individuele stoffen niet volstaat om de problemen te detecteren en te identificeren. 

Het is daarom noodzakelijk om naast een chemische inventarisatie ook mogelijke ecotoxicologische effecten in beeld te brengen wat in het verleden niet 

of weinig gebeurde.

regenboogforel (naast zebravis "early life stage 120 hrs post fertilisation" en "pekelkreeftje nauplius 48 hrs survival")

regenboogforel 9 per test x 3 replicaten x 8 cases=214 (met stock van 240 vissen)

Het betreft hier toxiciteitstesten met industriële effluenten waarvan het effect terminaal kan zijn. De dieren worden na aankomst in het labo 

geacclimatiseerd in aquaria (max 1 gram vis per liter). Voor de uitvoering van de testen worden ze in groepen van 9 individuen geplaatst in 10 l tanks en 

gedurende de eerste 6 uur om het uur geïnspecteerd en daarna na 24, 48, 72 en 96 uur.  Op het einde van de toxiciteitstesten worden de overlevende 

dieren geëuthanaseerd (immersie in neutralized 3-aminobenzoic acidethyl ester methanesulfonate (MS222), 1

g/L (Ross LG, Ross B. 2008. Anaesthetic and sedative techniques for aquatic animals. 3rd edition. Blackwell Publishing).

Voor de ecotoxicologische beoordeling van effluenten met een hoog zoutgehalte kan geen gebruik gemaakt worden van de zebravis "early life stage 120 hr 

post fertilisation" test. Een equivalnt van deze zebravistest is in ontwikkeling maar op dit ogenblik nog niet beschikbaar en uiteraard ok nog niet 

opgenomen in de regelgeving. Daarom wordt zoals voorgeschreven in het EMIS-WAC document de klassieke 96hr LC test met de regenboogforel gebruikt.

Het protocol voor het uitvoeren van de ecotoxiciteitstest met de regenboogforel voorziet reeds in een minimum aantal van 9 proefdieren om de limiettest 

te kunnen uitvoeren (criteriium LC >50 % na 96u). Om een statitische vergelijking van de resultaten mogelijk te maken is een minimum van 3 replicaten 

vereist. De test met de regenboogforel wordt enkel uitgevoerd indien het zouthehalte te hoog is voor gebruik van de zebraavis early life stage test. 

De eerste doelstelling van het project is het gebruik van ecotoxicologische testen voor het detecteren van toxiciteit in industriële afvalstromen. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van 4 modelorganismen (bacterie, alg, invertebraat en vis). De zogenaamde limiettest wordt gebruikt om acuut toxische effluenten 

te identificeren (>50% effect in het onverdunde effluent). Indien hier een positief resultaat wordt bekomen is de tweede doelstelling de identificatie van de 

stof(fen) die verantwoordelijk zijn voor de toxiciteit. Belangrijk hierbij is de komen tot een strategie die door slimme combinatie van fysische, chemische 

en biologische analysen te komen tot een snelle identificatie van het probleem en hiervoor oplossingen te formuleren.

Ja, binnen 2 maanden na afloop project.

ecotoxiciteit, effluent, polluenten, testen, vissen, milieunormen

ja

ja

Toxiciteit indentificatie van industriële effluenten

2 jaar
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Functionele karaketerisatie en therapeutische targeting van een nieuw aortopathie syndroom veroorzaakt door recessieve IPO8 mutaties

1/1/2019-31/12/2023

Thoracale aorta aneurysma (TAA), en vooral de dissecties die daarmee gepaard gaan, is een veelvoorkomende doodsoorzaak in de Westerse populatie.

Tot op heden zijn meer dan 30 genen in verband gebracht met TAA, wat voor een genetische diagnose zorgt voor ongeveer 30% van de patiënten. De

onderzoeksgroep heeft recent een nieuw gen geïdentificeerd. Met dit project bouwen we hier op verder door het huidig inzicht in het mechanisme van

de ziekte en het patiëntenbeheer aanzienlijk te verbeteren. Ik zal gebruik maken van een Ipo8 knock-out (ipo8 -/-) muislijn met C57Bl6 en 129/Sv

achtergrond en deze karakteriseren.

Ja, binnen de twee maanden na einddatum van het project

Importine 8, aortopathie, TGF-β pathway

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Met dit project verwachten we nieuwe inzichten te verkrijgen in de mechanismen die aan de grondslag van aneurysmavorming en dissectie (scheuren)

liggen, initieel in muis en op termijn ook in de mens. Deze inzichten kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Bovendien zal dit gen na

karakterisatie aan de bestaande TAA genpanels toegevoegd worden om het risico op het scheuren van de aorta te verminderen en om het stellen van

een genetische diagnose te vergemakkelijken.

Muizen

C57Bl6: 32 (24 voor Fundamenteel onderzoek en 8 voor onderhouden van genetisch gemodificeerde kolonies) en 129Sv: 34 (24 voor Fundamenteel 

onderzoek en 10 voor onderhouden van genetisch gemodificeerde kolonies)

Omdat de reeds gekende IPO8 patiënten geen aorta dissectie ondergaan maar alleen een verwijding van de aorta hebben verwachten we ook geen

dissectie bij de muizen te zien maar wel een verwijde aorta, wat onder een ernstgraad van SV2 zou vallen. Maar we kunnen het ontstaan van een

dissectie niet volledig uitsluiten en daarom is de hoogst verwachte ernstgraad SV4. Voor euthanasie wordt gebruik gemaakt van een overdosis aan CO2

en de richtlijnen volgens Newcastle Consensus Meeting on Carbon Dioxide Euthanasia of Laboratory Animals zijn in acht genomen.

In dit project is een diermodel cruciaal om de betrokkenheid van het nieuwe gen in TAA te onderzoeken en bevestigen. Door de complexiteit van het

cardiovasculair systeem is een diermodel van cruciaal belang. Door gebruik te maken van muizen wordt de ziekte bekeken op systemisch vlak en kan

men een vollediger inzicht verwerven in het pathomechanisme van de ziekte. 

We vertrekken van een pilotstudie waarin we onderzoeken of er een verband bestaat tussen het geslacht van de muis en de ontwikkeling van een

aneurysma en dissectie. Bij deze pilotstudie is het aantal proefdieren laag. We gebruiken het minimum aantal dieren dat nodig is om de kolonie op te

starten en in stand te houden. 

Het embryonale en adulte menselijk cardiovasculaire stelsel is zeer complex. Deze complexiteit wordt het beste gerepresenteerd in muizen. Voor

euthanasie zijn de richtlijnen volgens Newcastle Consensus Meeting on Carbon Dioxide Euthanasia of Laboratory Animals in acht genomen. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De bijdrage van verlies van myeline in het Papez Circuit op episodisch geheugen in ratten met de ziekte van Alzheimer.

01.05.2019-30.04.2023

De eerste doelstelling van het project is om na te gaan wat het effect is van verlies van myeline in het Papez Circuit, een hersennetwerk dat deel uitmaakt 

van het limbisch systeem en een rol speelt bij het episodisch geheugen, in controle ratten en de tweede doelstelling is om spontaan verlies van myeline in 

TgF344-AD ratten met de ziekte van Alzheimer te bestuderen. Dit onderzoek tracht de relatie te verduidelijken tussen verlies van myeline, een minder 

bekend aspect van Alzheimer, en het geheugenverlies dat de ziekte kenmerkt.

Ja, uiterste datum: 31.05.2023

ziekte van Alzheimer, MRI, myeline verlies, episodisch geheugen, Papez circuit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De rat heeft een groter translationeel potentieel dan de muis vanwege een meer gelijkende fysiologie vergeleken met de mens en rijker gedrag. Ratten zijn 

slimmer en minder angstig dan muizen en zijn dus beter geschikt voor gedragstesten waarbij leer- en geheugenprocessen worden onderzocht. Het gebruikte 

rat model heeft ook een ziekte die veel meer vergelijkbaar is met Alzheimer bij de mens dan enig ander muis model.

We gebruiken de gepaste anesthesie en pijnstillers tijdens de procedures waarbij ongemak wordt voorzien. Dit beperkt het ongemak bij de dieren. Na 

operaties worden dieren nauw opgevolgd en in geval van serieus ongemak (ernstig gewichtsverlies, veranderd gedrag of piloerectie voor meer dan 24 uur) 

worden dieren geëuthanaseerd.

In dit project zal een minder frequent bestudeerd aspect van de ziekte van Alzheimer onderzocht worden, welke als therapeurisch doelwit kan dienen voor 

deze ziekte. Myeline verlies in vroege stadia van de ziekte kan ook een belangrijke biomerker zijn voor de detectie van de pathologie.

Ratten

210

We verwachten matig ongemak ten gevolge van het verlies van myeline, omwille van de operatie en vanwege problemen in het episodisch geheugen. Op het 

einde van het project zullen de dieren geëuthanaseerd worden door middel van transcardiale perfusie.

Aangezien we aspecten willen bestuderen van de ziekte van Alzheimer die enkel observeerbaar zijn in een volledig organisme (episodisch geheugen), kan er 

geen gebruik worden gemaakt van celculturen. Het onderzoek kan niet worden uitgevoerd op mensen omdat invasieve testen vereist zijn om de basis te 

verstaan van de ziekte. Bovendien laat het gebruik van diermodellen toe om genetische modificaties te doen, wat gecontroleerde condities toelaat welke 

vereist zijn voor dit soort onderzoek.

Het aantal dieren is gekozen op basis van onze ervaring met vergelijkbare studies. Bovendien werd dit aantal dieren ook bevestigd mbv statistische analyse, 

welke ons toelaat om het optimale aantal dieren te berekenen om robuuste resultaten te bekomen.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Ervarings-afhankelijke plasticiteit van auditieve perceptie en preferentie (Studie naar hoe sociale ervaringen de manier waarop de hersenen bepaalde 

sociaal relevante communicatie signalen verwerken, kunnen moduleren)

3 juli 2019 - 31 mei 2020

Dit onderzoek zal leiden tot inzichten in wanneer en op welke manier ervarings-afhankelijke neuroplasticiteit de functionele respons van 

hersengebieden (en hersencircuits) zal veranderen en daarmee de perceptie van bepaalde sociaal relevante communicatie signalen (vogel zang) zal 

beïnvloeden.

JA, binnen 2 maanden na afloop project

zangvogel, zebravink, fMRI, MRI, neuroplasticiteit, auditieve perceptie, sociale context, leren

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Slechts een beperkt aantal dieren kunnen communiceren door vocale communicatie signalen die aangeleerd zijn in de eerste levensmaanden (onder 

andere sommige soorten vleermuizen, walvissen, olifanten, zangvogels, mensen). Van deze diersoorten zijn zangvogels, en vooral zebravinken, het 

vaakst bestudeerd in de context van vocaal leren en perceptie van sociaal relevante communicatie signalen (i.e. zang). Gezien de huidige 

onderzoeksvraag hier direct op inspringt, zijn zebravinken de beste diersoort om te bestuderen in dit project.  

De vogels zullen ten allen tijde per twee gehuisvest worden in een kooi, voorzien van verschillende voedings- en waterstations. Gedurende het gehele 

experiment zullen de vogels dagelijks gecontroleerd worden: focus op hun algemene conditie en de interactie met elkaar (incl. video). De MRI scanner is 

uitgerust met een op maat gemaakt scanner bed dat specifiek ontworpen is voor zebravinken. De lichaamstemperatuur en de ademhaling zal continue 

opgevolgd worden. Na de scan sessies zullen de vogels ontwaken uit de narcose in een recovery box met infrarood lamp (warmte).

Deze informatie zal mogelijks een belangrijke waarde hebben voor bepaalde aandoeningen waarbij het verwerken van en de interpretatie van 

communicatie-signalen met belangrijke sociale context aangetast is, zoals bepaalde vormen van autisme en schizofrenie. 

zebravink Taeniopygia guttata

42 (+ 36 voor sociale co-housing)

We plannen gedragsexperimenten (P2) en (ph)fMRI metingen (P2). Wij schatten het totale ongemak in op matig ongemak (SV3) wegens de herhaalde 

anaesthesie (gasvormig, vereist geen injectie) die noodzakelijk is om in verschillende fases na cohousing de functionele respons van de hersenen 

(uitgelokt door het afspelen van zebravink-zang) op te meten. Tijdens de laatste fMRI meting dienen we een dopamine receptor antagonist toe (s.c. 

subcutaan (onder de huid)). De gebruikte dopamine receptor antagonist werd al herhaaldelijks gebruikt in de literatuur, er zijn geen langdurige 

neveneffecten of negatieve effecten over gerapporteerd. Na beëindigen van het experiment plannen we de dieren in te schakelen voor toekomstige 

kweekprogramma's of ze voor te bereiden voor adoptie. 

Gezien onze onderzoeksvraag gecentreerd is rond het beter begrijpen hoe de hersenen sociale communicatie-signalen verwerken en interpreteren, en 

hoe die response verandert na bepaalde ervaringen, kunnen we geen dierloze methodes gebruiken. 

We hebben de meest verfijnde methode gebruikt om de onderzoeksvraag met een minimum aan dieren te beantwoorden. Meerbepaald, de gebruikte 

methodologie laat toe om op een niet-invasieve wijze herhaaldelijks op verschillende fasen van co-housing om de functionele respons van de gehele 

hersenen, uitgelokt door auditieve stimuli die verschillende sociale contexten vertegenwoordigen, te mappen. De traditioneel/conventioneel gebruikte 

methoden (immediate early genes, post mortem techniek gebaseerd op histologie) vereisen 9 keer zoveel vogels. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Metformine's renoprotectief effect als middel om nieuwe moleculaire behandelingstargets voor acuut en chronisch nierfalen te identificeren. 

Juni 2019- Mei 2023

Het doel van deze studie is om het effect (preventief en therapeutisch) van metformine, een antidiabeticum, op chronisch en acuut nierfalen te onderzoeken. 

Daarbovenop zal de opheldering van de moleculaire signaleringsprocessen, die verantwoordelijk zijn voor het uitgesproken renoprotectief effect van 

metformine, een unieke kans vormen om 1) nieuwe inzichten te krijgen in zijn inherente renoprotectieve trajecten en 2) nieuwe perspectieven openen voor de 

ontwikkeling van nieuwe, effectieve en veilige behandelingsstrategieën die kunnen dienen als interventies in zowel CKD als AKI. 

Ja, na afloop van de studie binnen een termijn van 2 maanden. 

metformin - CKD - AKI 

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Als blijkt dat metformine de ontwikkeling naar chronisch nierfalen kan verhinderen of de progressie ervan vertragen en/of het ontstaan van acuut nierfalen

kan tegengaan, kan dit een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor één van de belangrijkste gezondheidsproblemen in onze vergrijzende maatschappij. Het 

spreekt voor zich dat dit verstrekkende klinische en sociale voordelen biedt voor de patiënt en een belangrijke kostenbesparing voor de sociale zekerheid met

zich meebrengt in acht nemende de lage kostprijs van dit generisch geneesmiddel versus de hoge financiële impact van dialysebehandeling en transplantatie.

314 muizen

162 C57BL/6J muizen en 152 C57BL/6J atg5 KO muizen 

Negatieve effecten: ontwikkelen van chronisch nierfalen en het induceren van acuut nierfalen. Graad van ernst: vergelijkbaar met de humane conditie. Lot van 

de dieren: de studie-opzet is zodanig opgebouwd dat gestreefd wordt naar een mild chronisch nierfalen en acuut nierfalen. Sowieso worden de dieren ge-

euthanaseerd vóór lethaal nierfalen zich inzet.

De studie situeert zich in het onderzoeksveld van renale pathologieën (acuut en chronisch nierfalen). De multicellulariteit en complexiteit van de werking van

de nieren 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.

Inspanningen werden geleverd om de chirurgische procedures en post-operatieve dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde

(bijna tot nul herleide) mortaliteit. De huidige aanvraag omvat drie experimenten. Per experiment werd een poweranalyse uitgevoerd om het minimum aantal

dieren te berekenen om waardevolle conclusies te kunnen trekken.

Om het effect van metformine op chronische nierinsufficiëntie en acuut nierfalen te onderzoeken worden specifieke muismodellen voor beide pathologieën 

gebruikt, die ook oppuntgesteld werden in onze onderzoeksfaciliteit. Ons laboratorium heeft voldoende expertise in het gestandaardiseerd uitvoeren van de 

nodige operaties en een geoptimaliseerd adenine-dieet.

Nauwe monitoring van lichaamstemperatuur tijdens de operatie en doorgedreven post-chirurgische behandeling (i.e. temperatuurscontrole, vloeibaar voedsel, 

analgetica) minimaliseren pijn en ongemak. Verder worden alle dieren wekelijks (2x) gewogen en dagelijks onderworpen aan visuele inspectie. Wanneer 

vermindering van activiteit/alertheid gedurende 2 dagen wordt geobserveerd of een daling van het lichaamsgewicht van 20% wordt vastgesteld, wordt het 

dier vroegtijdig geëuthanaseerd. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Onze onderzoeksgroep is pionier in onderzoek van biologische roest en heeft reeds nieuwe superieure kleine moleculen ontwikkeld en gepattenteerd die 

biologische roest remmen. Deze moleculen die biologische roest remmen, zou een eerste stap kunnen zijn naar therapeutische interventie in acuut multi-

orgaan falen.

Rat 

194

Ratten zullen matige last ondervinden. Om onnodig lijden te minimaliseren is de bloodstelling aan intoxicatie gelimiteerd tot 8uur en krijgen ze 

pijnstillers. 

Als eerste stap in de therapeutische validatie van onze inhibitoren zijn experimentele rat modellen een noodzaak als potentiele opstap naar klinische 

validatie.

Adhv statistische berekeningen kunnen we inschatten hoeveel muizen we hoogstwaarschijnlijk nodig zullen hebben om een significant verschil aan te 

tonen. Zo proberen we het aantal muizen tot een minimum te beperken, zonder in te boeten aan de kwaliteit/betrouwbaarheid van de resultaten. 

We werken met ratten omdat er goede ratmodellen voor acuut multi-orgaan falen zijn en dit een directe opvolging naar een farmacologische benadering 

toelaat. Om onnodig lijden te minimalseren is de blootstelling aan intoxicatie gelimiteerd tot 8uur en krijgen ze pijnstillers. 

biologische roest, ijzer, rat, orgaan falen

neen

ja

neen

Validatie van gepatenteerde synthetische moleculen die biologische roest remmen in orgaan falen in rat

Van 01/07/2019 tot 30/09/2020

Hoge plasma concentraties van labiel ijzer zijn geassocieerd met mortaliteit in kritiek zieke patienten met het multi orgaan falen. Alsook induceert acute 

ijzer intoxicatie multi orgaan falen door biologische roest, wat tot afsterven of dysfunctie van het orgaan kan leiden. Naast intensieve zorg, ijzer chelatie 

en/of vitamine E supplementatie die roest vertragen is er geen gerichte therapie. Nochthans is multi orgaan falen erkend als één van de belangrijkste 

oorzaken van dood in intenzieve zorg. Het doel van dit project is de beschermende rol van onze gepantenteerde synthetische moleculen die biologische 

roest remmen in ijzer intoxicatie te bestuderen.

Ja, binnen twee maanden na afloop van de studie. 

neen

neen

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Onze onderzoeksgroep is pionier in onderzoek van biologische roest en heeft reeds nieuwe ferrostatine analogen ontwikkeld en gepattenteerd. Momenteel 

zijn we bezig met het valideren van deze compounds in ziekte modellen, zoals multipel orgaan dysfunctie syndroom, maar ook acuut nier en lever falen 

in muizen. Er is reeds aangegoond dat inhibitie van deze biologische roest een beschermend effect heeft op nier functie en structuur. Onze compounds 

hebben reeds zeer beloftevolle resultaten geboekt en er wordt verwacht dat ze een bescherming bieden aan de nier dat superieur is t.o.v. de huidige 

compounds. Dit legt de wegen open naar klinische validatie. 

Muis

354

De methode die gebruikt wordt om acuut nierfalen te induceren is gekarakteriseerd met milde abdominale pijn, verminderde algemene conditie en kan 

tot 3 dagen aanslepen mits de chirurgiesche ingrepen. De dieren krijgen pijnstillers na operatie. 

De studie situeert zich in het onderzoeksveld van renale pathologiën (acuut 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 met G*power werd uitgevoerd om het aantal dieren te beperken tot een minimum. Daarbovenop werden inspanningen geleverd om de 

chirurgische procedures and post-operatieve dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde (bijna tot nul herleide) mortaliteit. 

  

Het labo is vertrouwd 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 organen te kunnen inschatten. De dieren krijgen na chirurgische ingreep 

pijnstillers en ze worden nauw opgevolgd nadien. 

Acuut nierfalen (AKI) is in kritieke zorg nog steeds zeer predictief voor hoge mortaliteit. Nefrologen zijn zich zeer bewust van deze situatie en zoeken 

actief naar behandelingen. De rol van celdood binnin het kader van AKI krijgt steeds meer en meer aandacht. Alsook sterven de meeste tubulaire cellen 

van de nier door een ijzer-afhankelijke vorm van celdood, ferroptose (ofwel biologische roest) genoemd. Het doel van dit project is om deze biologische 

roest te blokkeren met onze nieuwe ontwikkelde en gepattendeerde inhibitoren in een model van acuut nierfalen. 

Ja, binnen twee maanden na afloop van de studie. 

biologische roest, ijzer, muis, acuut nierfalen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Bestuderen van de rol van biologische roest in acuut nierfalen

Van 01/07/2019 tot 30/09/2020
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Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Studie naar het effect van gesimuleerde gewichtloosheid op hersenstructuur

01/09/2019 - 31/08/2020

Bij verblijf in de ruimte zal ten gevolge van gewichtloosheid een opwaartse verschuiving van de lichaamsvloeistoffen plaatsvinden, zoals het bloed en het 

water tussen de cellen. Onze onderzoeksgroep heeft recent bevindingen gemaakt van deze herverdeling van vloeistof in de schedel en de impact ervan op 

het brein m.b.v. MRI bij astronauten, maar de verdere implicaties hiervan zijn nog niet gekend. Om deze reden trachten we aan de hand van het hindlimb 

unloading (HLU) muismodel meer inzicht hierin te krijgen. Het HLU model induceert dergelijke vloeistofverschuiving naar het hoofd van de muizen, zodat 

we m.b.v. MRI scans van deze muizen kunnen nagaan of dezelfde veranderingen optreden als wat we zien bij de astronauten. Specifiek willen we inzicht 

krijgen in volumeveranderingen in de hersenen, de beweeglijkheid van water in het brein (diffusie), structuur van hersenbloedvaten en de bloedtoevoer naar 

het brein.

JA - september 2020

gewichtloosheid; waterhuishouding; MRI; hersenbloedvaten; hersenen; hindlimb unloading

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het HLU model is al vaak gebruikt voor ruimtevaartsonderzoek om verschillende onderzoeksgebieden te bestuderen. Voor de opstelling van deze studie 

werken we nauw samen met een andere onderzoeksgroep die een langdurige HLU studie met muizen uitvoeren en die de specifieke opstelling die zij 

gebruiken reeds gevalideerd en geoptimaliseerd hebben. Wij trachten dezelfde opstelling te hanteren en dezelfde diersoort te gebruiken om via het 

implementeren van MRI metingen verder te bouwen op hun geleverde werk.

Er wordt gebruik gemaakt van huid-vriendelijke tape om de staart vast te maken aan de staaf om het dier in HLU positie te brengen. Hiervoor wordt het 

dier verdoofd. De muizen kunnen in HLU positie naar voor, achter, links en rechts bewegen, alsook 360° draaien. De kooien zullen zo dicht mogelijk bij 

elkaar geplaatst worden om zintuiglijke interactie te waarborgen. Omgevingstemperatuur wordt verhoogd om verlies aan lichaamstemperatuur ten gevolge 

van de HLU positie te compenseren. Er worden geen invasieve procedures uitgevoerd.

Wanneer men astronauten bestudeert, moet men rekening houden dat het een kleine groep is, het lang duurt vooraleer voldoende data verkregen wordt en 

dat de beschikbaarheid van de astronauten op de gewenste dag voor een meting niet altijd gegarandeerd kan worden. Het HLU model daarentegen kan met 

veel meer controle opgezet worden om optimaal te beantwoorden aan onze onderzoeksvragen. Ook zouden toekomstige studies die gebruik maken van het 

HLU model meer inzicht kunnen bieden in veranderingen op cellulair en moleculair niveau van de hersenen, wat niet mogelijk is bij astronauten. Aangezien 

ruimtereizen in de toekomst vaker zullen plaatsvinden en langer zullen duren, is het van groot belang kennis te hebben over de invloed hiervan op het brein 

om mogelijke ongewenste effecten te kunnen tegengaan en de gezondheid van toekomstige ruimtereizigers te kunnen garanderen

Muizen (C57Bl/6j stam)

12 muizen

Bij het diermodel dat we implementeren wordt de staart van de dieren vastgemaakt aan een apparaat aan het dak van de kooi. Hierdoor zullen de 

achterpoten van de dieren de grond niet raken en zullen ze zich in een hoek van 30-45° bevinden met de ondergrond. Het apparaat is wel zodanig gemaakt 

dat de muizen in alle richtingen kunnen bewegen. Deze opstelling zal dagelijkse handelingen zoals eten, drinken, slapen en wassen moeilijker maken, wat 

stress kan teweegbrengen. De handelingen die worden uitgevoerd, zoals het vast- en losmaken van de staart of het afnemen van MRI beelden, gebeuren 

onder verdoving. Verder worden geen invasieve handelingen uitgevoerd. Een hoge graad van ernst wordt verwacht, hoewel metingen van stress, 

consumptie, gewicht en gedrag uitgevoerd zullen worden om dit wetenschappelijk op te volgen. Aan het eind van de studie worden de dieren 

geëuthanaseerd en worden verschillende weefsels gebruikt voor verder onderzoek.

Alternatieve dierloze methodes worden reeds gehanteerd, maar hersenonderzoek bij mensen blijft gelimiteerd tot een bepaalde grens. Als gevolg hiervan 

blijven bepaalde onderzoeksvragen onbeantwoord, welke meer invasieve metingen vereisen. Daarom biedt het HLU model de unieke mogelijkheid om zulke 

onderzoeksvragen te beantwoorden om zo verdere stappen te zetten in het onderzoek naar het effect van de vloeistofverschuiving op het brein. Ten slotte 

is het fenomeen dat we willen onderzoeken enkel van toepassing op een volledig biologisch systeem, waardoor we geen gekweekte cellen kunnen gebruiken.

Deze studie zal dienst doen als pilootstudie, waarbij we het gebruik van het HLU model zullen valideren voor onze specifieke onderzoeksvragen. Voor deze 

pilootstudie wordt een minimaal aantal dieren gebruikt om m.b.v. MRI voldoende informatie te winnen en conclusies te trekken. Deze data kan achteraf ook 

worden gebruikt om in te schatten hoeveel dieren er nodig zullen zijn voor toekomstige studies die gebruik zullen maken van het HLU model.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Demonstratie van het Epiq 7c echocardiografietoestel voor gebruik bij cardiologische en cardiochirurgische studies bij varkens en op punt stellen ervan in 

functie van chirurgische ingrepen. Dit in combinatie met pilootexperimenten voor in de toekomst uit te voeren cardio- en algemene chirurgische 

procedures.

15/07/2019 - 15/07/2024

Het doel van deze studie is na te gaan of het Epiq7c echocardiografietoestel met gesofisticeerde software en hoogespecialiseerde transducers 

gelijkaardige resultaten oplevert voor de visualisatie van cardiovasculaire functies en structuren bij het varken als bij de mens om dan ingezet te kunnen 

worden in translationele proeven in de toekomst. Er zal gezocht worden naar de ideale compromis tussen imaging resultaat en chirurgische 

toegankelijkheid en compatibiliteit met nodige devices. Om de varkens optimaal in te zetten worden vervolgens enkele in de toekomst geplande 

chirurgische procedures op punt gesteld.

ja, binnen 2 maanden na afronden experimenten of op einde periode

echocardiografie, cardiochirurgie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Verfijning gebeurt door een zorgvuldig uitgekiend anesthesieprotocol en pijnbestrijding.  Daarnaast worden inspanningen geleverd om de huisvesting zo 

diervriendelijk mogelijk te maken, zoveel mogelijk sociaal gehuisvest, goede socialisatie door verzorgers oa door strelen en geven van appels, 

kooiverrijking,...

De experimenten zijn terminaal. Er worden inspanningen geleverd om de huisvesting zo diervriendelijk mogelijk te maken, zoveel mogelijk sociaal 

gehuisvest, goede socialisatie door verzorgers oa door strelen en geven van appels, kooiverrijking,...

pijnbestrijding, sociale huisvesting, acclimatisatie en socialisatie voor de proef, verrijking met speelgoed en appels en hooi

De voordelen bestaan eruit dat het varken het meest geschikte diermodel is voor cardiochirurgische technieken en devices. Indien vergelijkbare imaging 

bekomen kan worden van hartstructuren en functie als bij de mens kan hierdoor verder verfijnd worden aan klinische protocols en devices zoals bvb 

hartkleppen, ballons, sheats, medicatie, etc, allemaal elementen met bijzonder hoge translationele waarde.

varkens

14

De experimenten zijn terminaal. 

het gaat net om de in vivo imaging van werkende hartstructuren. Het hart van het varken vertoont zeer sterke gelijkenis met dat van de mens en is dus 

zeer geschikt om nieuwe cardiovasculaire therapiën en hulpmiddelen te ontwikkelen en te testen.

Door de hartfunctie betrouwbaar te kunnen opmeten kunnen varkens later voorafgaand aan een ingreep gescreend worden en zullen dieren met 

bepaalde congenitale afwijking op voorhand uitgesloten kunnen worden uit de proeven. Hierdoor zullen geen dieren nodeloos gebruikt worden zonder 

toevoeging aan wetenschappelijke waarde.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Voor kleine hoeveelheden compound is het aangewezen om BALB/C muizen te gebruiken. Toch geeft het hamstermodel een betere benadering van 

de werkelijkheid. De hamster blijft lange tijd geïnfecteerd alvorens klinische achteruitgang wordt vastgesteld wat het model interessant maakt om 

verschillende behandeling schema’s te valideren.

De dieren worden dagelijks gemonitord om  ongemak vroegtijdig op te sporen en indien nodig een humaan eindpunt in te stellen.  Controle aan de 

hand van het Functional Observation Battery (FOB) observaties.                                           

Betaalbare, veilige en effectieve behandeling tegen Vicerale Leishmaniasis

Hamster (Aura), Muis (Swiss, BALB/c)

Hamster (Aura) 500; Muis (Swiss) 75; Muis (Balb/C) 80 

Dierproef 1: Licht ongemak (P1) Hoogstens, organen worden gecollecteerd na euthanasie                                                                                                                                      

Dierproef 2: Matig ongemak (P2) Hoogstens, infectie van dieren met  (zeer) korte periode van klinische symptomen, collectie van organen na 

euthanasie                                                                                                                                                                                                 

Dierproef 3: Matig ongemak (P2) Hoogstens, infectie van dieren met uitzonderlijk  (zeer) korte periode van klinische symptomen, collectie van 

organen na euthanasie                                                                                                                                            Dierproef 4: Matig 

ongemak (P2) Hoogstens, infectie van dieren met  (zeer) korte periode van klinische symptomen, collectie van organen na euthanasie                                                                                                                                                          

Dierproef 5: Licht ongemak (P1) hoogstens. Euthanasie na terminatie experiment                                                                                                                                    

Dierproef 6: Matig ongemak (P2) Hoogstens,  infectie van dieren met  (zeer) korte periode van klinische symptomen, collectie van organen na 

euthanasie                                                                    

De gebruikte dierproeven dienen allen om de activiteit van teststoffen in vivo te bevestigen nadat ze hun potentie en selectiviteit reeds hebben

bewezen tegen viscerale Leishmania (cfr. In vitro assay). Binnen het farmacologisch onderzoek zijn dierproeven in dit opzicht onontbeerlijk omdat

farmacokinetische aspecten een belangrijke invloed kunnen hebben op de farmacologische activiteit.

De muizen voorzien in dierproef 1 dienen als macrofaag donors voor in vitro onderzoek, zo is het mogelijk om tientallen compounds te testen met 1 

muis, waar er vroeger meerdere muizen nodig waren voor 1 compound. Door in test staal name te doen van zeer kleine bloedvolumes (15 µL), 

kunnen we he aantal hamsters nodig voor kinetiek studies gevoelig verminderen.

Het doel van het H2020 L-EU-Co consortium is nieuwe simpele en betaalbare orale behandelingen , veilig en doeltreffend voor zowel kinderen als 

volwassenen. Het ultieme doel is een simpele orale combinatie therapie (ideaal met 2 nieuwe compounds), met het oog op een betere activiteit en 

tolerantie t.o.v. bestaande behandelingen. Combinatie therapie kan eveneens mogelijke resistentie ontwikkeling vertragen of verhinderen. Een 

behandeling aangepast aan de condities van het infectiegebied en kortere behandelingsduur zouden helemaal optimaal zijn.

Ja bij afloop van het project

H2020, Leishmania, Hamster, Muis, combinatie behandeling

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Ontwikkeling van niewe compbinatie behandelingen voor Vicerale Leishmaniasis (VL)

01/09/2019 - 01/09/2023
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

89 dieren

Atherosclerose is een inflammatoire aandoening van de grote en middelgrote arteriën die leidt tot de vorming van plaques met coronair en perifeer

arteriëel lijden tot gevolg. Ondanks efficiënte cholesterolverlagende therapie hebben sommige patiënten nog steeds een residueel cardiovasculair risico.

Door de rol van pyroptose in atherosclerose te begrijpen, zullen er nieuwe inzichten komen in het ontstaan en de ontwikkeling van atherosclerotische

plaques en de processen betrokken bij de destabilisatie ervan. Deze inzichten zullen verder de deur openen naar nieuwe therapiemogelijkheden waarbij de

focus ligt op het wijzigen van de compositie van de plaques zodat het aandeel van de inflammatoire necrotische kern verkleint en de stabiliteit verhoogt.

Muizen

Er wordt verwacht dat de dieren beperkt ongemak (SV2) zullen onvervinden bij dierproef 1: de kruising van GSDMD-/- en ApoE-/- muizen. Bij dierproef 2

wordt een vetrijk westers diëet gegeven om plaque formatie te induceren bij de dieren. Dit zal tot matig ongemak leiden (SV3). Aan het einde van dierproef

2 worden de dieren opgeofferd via intraperitoneale toediening van nembutal.

Vanwege de aard van het onderzoek, de studie van pyroptose in atherosclerose, kunnen we niet anders dan gebruik maken van proefdieren. Atherosclerose

is een systemische aandoening waarbij het cardiovasculair systeem, dat zeer complex is, betrokken is.

Het minimum aantal benodigde dieren werd statistisch berekend. 

De laagste diersoort om atherosclerose te bestuderen is de muis. Het menselijke cardiovasculaire stelstel is zeer complex en deze complexiteit wordt 

benaderd in muizen.

Er wordt anesthesie toegepast met behulp van isofluraan (8% voor inductie, 2,7% voor onderhoud) en O2. Er wordt intraperitoneale injectie met nembutal 

(50mg/kg) gedaan voor bloedcollectie via de retro-orbitale plexus.

Morfologische studies tonen aan dat de meerderheid van stervende cellen in geavanceerde menselijke atherosclerotische plaques necrose ondergaan. Een

groeiend aantal studies toont aan dat necrotische celdood atherogenese en plaque-instabiliteit stimuleert door inductie van ontsteking en vergroting van

een centrale necrotische kern. Lange tijd werd necrose beschouwd als ongecontroleerde vorm van celdood, maar recente gegevens tonen aan dat het ook

gereguleerd kan verlopen. Pyroptose is een goed gekarakteriseerde vorm van gereguleerde necrose en vereist gasdermine D als belangrijkste regulator.

Andere regulatoren, zoals caspase 1 en interleukines 1β en 18, zijn opgereguleerd in atherosclerotische plaques. De hypothese van dit project stelt bijgevolg

dat pyroptose een belangrijke rol speelt in de vorming van de necrotische kern en in plaque destabilisatie. Om dit te onderzoeken zal het effect van

gasdermine D deficiëntie bestudeerd worden met een uniek gasdermine D knockout muismodel.

Ja, binnen twee maand na afloop van de studie

Gasdermine D, pyroptose, necrose, atherosclerose.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De rol van gasdermine D in atherosclerose.

1/9/2019-31/12/2022
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

Primaire evaluatie gebeurt steeds in vitro o.a. evaluatie activiteit, toxiciteit en metabole stabiliteit. Voor geneesmiddelen onderzoek bestaat 

momenteel geen gevalideerde alternatieve 2de lijnsconfirmatie van in vitro actieve stoffen.

Geneesmiddelen onderzoek voor nieuwe antiparasitaire stoffen (Trypanosoma brucei ). In de geplande experimenten worden potentiële

geneesmiddelen met een interessant in vitro profiel (in vitro activiteit, metabole stabiliteit en niet toxisch voor humane cellijnen) geëvalueerd op in 
vivo  activiteit. 

Swiss muizen zijn een standaard outbred labo stam die vaak gebruikt worden voor onderzoek. De dierproef werd reeds geoptimaliseerd met deze

muizen stam. Het welzijn van alle dieren wordt dagelijk gecontroleerd en indien nodig wordt een humaan eindpunt ingesteld. 

Wanneer een goed in vitro profiel, in vivo geconfirmeerd kan worden. Maken de stoffen kans om na verder onderzoek, doorstromen naar klinische

experimeten en uiteindelijk als nieuw geneesmiddel (malaria) op de mark gebracht worden. 

Muizen (Swiss)

632

De dieren zullen intraperitoniaal of intradermaal geinfecteerd worden met Trypanosoma brucei. E n vervolgens oraal behandeld worden door middel

van gavage of intraperitoniaal injectie. De infectie zal leiden tot sterfte na 1 week (acuut model) of na 2 maand (chronisch) model. Maar de dieren

zullen goed opgevolgd worden en voor dieren waar klinische symptomen worden vastgesteld zal een humaan eindpunt ingesteld worden. Na het

project zullen de dieren geëuthanaseerd worden. 

Door de statistische analyse gebaseerd op vroegere resultaten. De experimenten gebeuren stapsgewijs (Kinetiek --> Acuut model --> Chronisch model), 

op basis van de eerste resultaten kunnen de aantallen in volgende experimenten worden aangepast of stopgezet worden. De dierproeven worden 

ook voorafgegaan door in vitro experimenten die ook al bepalen of de stoffen goed genoeg zijn ja of neen. Wanneer mogelijk worden experimenten 

samengevoegd om het aantal controle groepen te beperken en zo het aantal dieren te verminderen. Dit is echter afhankelijk van de compound 

beschikbaarheid en de work load.

neen

neen

neen

neen

Ja, binnen twee maand na aflopen van de studie

ja

Trypanosoma, behandelingen, chronisch, acuut, PK

neen

Nieuwe medicijnen uittesten op proefdieren om de afrikaanse slaapziekte te behandelen. 

Juni 2019 - Juni 2023
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het begrip van Cognitieve problemen na radiotherapie tegen kanker bij kinderen.  

05/08/2019 -  30/12/2019

Dit project heeft tot doel de gezondheidsrisico's in the schatten voor kinderen tgv radiatie bij kankerbehandeling. Hiervoor zulen experimentele data 

verzameld worden in een diermodel waarbij muizen blootgesteld worden aan radiatie kort na de geboorte. MRI zal gebruikt worden om de structurele 

en functionele blijvende veranderingen in de hersenen vast te stellen. 

Ja - 2 maanden na afloop 

fMRI -  functionele connectiviteit - radiotherapie

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Gezien deze studie verder bouwt op eerdere studies naar structurele effecten wordt dezelfde diersoort gebruikt.

De dieren worden gebeeldvormd onder anesthesie. Het gebruikt anestheticum kan gemakkelijk opgeheven worden met een antidoot waardoor snelle 

recovery verzekerd is.

Epidemiologische studies tonen een hogere incidentie in cognitieve malfunctie na blootstelling aan een lage dosis radiatie die eerder als onschadelijk 

werd beschouwd. Verscheidene recente studies tonen dat zelfs een lage dosis -zoals gebruikt voor diagnostische geneeskunde (CT)- cognitieve effecten 

kan hebben. Ook radiatie therapie, gebruikt in kinderen om primaire hersentumoren en metastases to behandelen zou uitgestelde neurologische 

complicaties hebben zoals progressieve cognitieve problemen, beroertes en cerebrovasculaire ziektes wat een effect heeft op de levenskwaliteit. Dit 

project helpt de onderliggende mechanismen te begrijpen en te voorkomen.      

muizen, C57Bl6

30

Gezien de doelstelling van het project is om de effecten van straling op hersenontwikkeling te onderzoeken, wordt wel degelijk een effect verwacht. De 

onderzoeksmethoden die wij hiervoor echter hanteren zijn niet invasief en gebeuren onder anesthesie. Daarom wordt het ongemakt van een MRI 

opname als matig bestempeld.

Het vragende labo stelt echter actueel cellijnen op punt van foetale neuron progenitor cellen. Deze cellen kunnen differentiëren naar neuronen en 

astrocyten. Ook worden organoid structuren ontwikkeld. Deze twee kunnen het aantal nodige dieren in de toekomst sterk reduceren. Desalniettemin is 

het ook essentieel de effecten van straling op de hersenontwikkeling te onderzoeken op het niveau van netwerken en het functioneren hiervan wat 

enkel kan in een levend organisme. 

Het aantal dieren nodig is gebaseerd op een power analyse (Don Hedeker) en het minimum nodig om statistisch significant verschillen te kunnen 

oppikken. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In deze dierproef zullen we steriele pericarditis induceren in varkens. Varkensharten zijn qua functie en anatomie bijna identiek aan het menselijk hart en 

zijn het beste model om complexe ritmestoornissen zoals VKF te bestuderen. Nieuwe behandelingen voor VKF zijn nodig en de hypothese van dit onderzoek 

is dat ErbB4 agonisten (waaronder NRG-1) mogelijks AF afremmen omdat ze inflammatie en fibrose verminderen. Daarenboven bevatten voorkamers van 

muizen te weinig cellen om deze op te splitsen in celfracties voor later uitvoeren van PCR. 

(details: zie aanvraagformulier ECD); verrijkte grote kooi; acclimatisatie 3 dagen voor operatie; 24h voor operatie fentanylpleister (=morfine-achtige 

pijnstiller). Premedicatie met pijnstilling en anesthesie intramusculair, nadien plaatsen van infuus in de oorvene voor toediening verdere anesthesie voor 

intubatie. Narcose volgens de regels van de kunst. Nadien afdoende pijnstilling en temperatuur- en zuurstofmonitorring met correctie zo nodig. 

Dit onderzoek zou leiden tot een beter begrip van de ontstaansmechanismen van VKF en kan op termijn leiden tot nieuwe geneesmiddelen voor VKF die 

ook de remodelering van de voorkamers aanpakken. 

varken (Aachener mini pigs)

29

De varkens worden geopereerd onder algemene narcose om met talk een steriele hartvliesontsteking uit te lokken (door irritatie). De pijn die hieruit kan 

volgen, wordt op zeer regelmatige basis nagekeken en ad rem behandeld. Daarnaast worden ook pacemaker leads in de voorkamers geïmplanteerd en een 

diep-veneuze katheter geplaatst tijdens de narcose en getunneld naar de rug van het varken; dit is pijnloos.  Zij blijven 4 weken verder leven onder continue 

ECG monitorring waarbij op regelmatige basis een elektrofysiologische testing zal gebeuren en bloedafname. Door de aanwezigheid van de centrale 

katheter en de pacemaker leads dient het varken niet geprikt te worden voor een bloedname of elektrofysiologische testing. Op het einde van het 

experiment worden zij opnieuw onder algemene narcose gebracht, waarbij het hart wordt verwijderd en het varken zal worden geëuthanaseerd met een 

overdosis pentobarbital. graad van ernst: matig (SV3)

Gezien we de effecten van voorkamerfibrillatie willen bestuderen, is het nodig om een dier met een kloppend hart te onderzoeken. Zonder hart kunnen we 

geen hartritmestoornissen onderzoeken. 

1) 4 varkens moet volstaan om de verschillende aspecten van het protocol op punt te stellen.

2) 5 dieren per groep is standaard voor RNA sequencing experimenten.

3) Op dit moment is power berekening van dit experiment moeilijk omdat zowel de inductie van AF en het effect van NRG-1 onvoorspelbaar is. Daarom 

stellen we een pilootstudie voor van 6 varkens (3 per groep) wat ons toelaat een powerberekening uit te voeren. Op basis van deze berekening zullen we 

dan een amendement indienen voor verderzetting van deze studie.

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij VKF hoort vaak remodelering en verlittekening van de voorkamers. Therapie die 

heden beschikbaar is, richt zich echter niet op deze verlittekening/remodelering, maar enkel op het vertragen van ionkanalen. Neureguline-1 is een eiwit dat 

verlittekening en remodelering tegengaat op diverse plaatsen in het lichaam en mogelijks ook een effect zou kunnen hebben op VKF.  In ons onderzoek 

proberen we (1) een varkensmodel maken van voorkamerfibrillatie (VKF) door steriele pericarditis (nooit eerder gebeurd aan de Uantwerpen). Daarnaast 

onderzoeken we (2) veranderingen in welke genen tot expressie worden gebracht bij het optreden van VKF. Tot slot willen we kijken of toediening van 

neureguline-1 een effect heeft op (3) remodellering en verlittekening van de voorkamers, op (4) het optreden van VKF en (5) het effect van neureguline op de 

genen die tot expressie worden gebracht. 

Ja, binnen 2 maanden na afloop van de studie

voorkamerfibrillatie, varken, Neureguline-1, ErbB4, steriele pericarditis, genetische profilering

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Neureguline-1 als therapie voor voorkamerfibrillatie en de rol van het NRG-1/ErbB4 systeem in atriale remodelling

16/09/2019 tot 01/08/2024
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

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. 

90 muizen

30 WT BalbC muizen, 30 heterozygote Sost transgene BalbC muizen en 30 homozygote Sost transgene BalbC muizen

Negatieve effecten: ontwikkelen van chronisch nierfalen.                                                               Graad van ernst: vergelijkbaar met de humane conditie.                                                                    

Lot van de dieren: de studie-opzet is zodanig opgebouwd dat gestreefd wordt naar een mild chronisch nierfalen. De dieren worden geëuthanaseerd vóór 

lethaal nierfalen zich inzet.

Voor de inductie van nierfalen werd een muismodel ontwikkeld waarbij niet langer een van de nieren operatief moet worden verwijderd. Dit resulteerde in

een sterk gereduceerde (bijna tot nul herleide) mortaliteit. Voor dit experiment werd een poweranalyse uitgevoerd om het minimum aantal dieren te

berekenen om waardevolle conclusies te kunnen trekken.

Chronisch nierfalen en osteoporose zijn aandoeningen die in stijgende mate voorkomen in onze huidige samenleving. Beide aandoeningen leiden bovendien

tot een aantal secundaire pathologieën, ten gevolge van de verstoringen in de mineraalhuishouding. Een adequatere behandeling zou in vele gevallen de

levenskwaliteit van deze patiënten kunnen verbeteren.

Nierfalen en osteoporose leiden tot complexe veranderingen in meerdere orgaansystemen in het lichaam. Het is tot op heden onmogelijk al deze effecten en

hun onderlinge wisselwerkingen te simuleren in in vitro onderzoek.

Door gebruik te maken van sclerostine overexpresserende muizen, willen we nagaan of sclerostine kan functioneren als een inhibitor van vasculaire

calcificatie. Dit experiment sluit aan bij de reeds uitgevoerde experimenten op sclerostine knockout muizen. 

neen

Cardiovasculaire aandoeningen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de mortaliteit bij patiënten met chronisch nierfalen. Vasculaire

calcificaties vormen hiervan een uitgesproken en snel progressief onderdeel. Onderzoek heeft een mogelijke rol van de Wnt/b-catenine signaalcascade in de

botvasculaire-as en bij het ontstaan van pathologische vasculaire calcificaties aangetoond. Recent werd een therapie die gebruik maakt van een antilichaam

gericht tegen sclerostine succesvol bevonden voor de behandeling van osteoporose, dit ondanks beperkte kennis omtrent de rol van sclerostine bij de

ontwikkeling van vasculaire calcificatie. Aan de hand van dit project willen we bepalen welke rol sclerostine speelt in dit proces.

De rol van sclerostine in bloedvatverkalking en de link tussen bot en vat

September 2019 - Oktober 2021

neen

neen

neen

neen

neen

Ja, na afloop van de studie binnen een termijn van 2 maanden. 

Vasculaire calcificatie - sclerostine - bot

ja
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Indien we kunnen aantonen dat Muc13 een belangrijke ontbrekende schakel is in de pathofysiologie van maagziekten en in het bijzonder in het ontstaan

van maagkanker, zou dit kunnen leiden tot een nieuwe kijk op de behandelingsstrategieën en tot de identificatie van Muc13 als kandidaat diagnostische

biomerker. 

Muizen

320 dieren

Op basis van voorgaande experimenten wordt er verwacht dat de dieren een matig ongemak zullen ondervinden. Tijdens de dierproeven zullen de dieren

goed geobserveerd worden. Wanneer een dier opmerkelijk minder actief is, zal het gewicht en temperatuur bepaald worden. Als bij het zieke dier een

gewichtsdaling van > 20% wordt vastgesteld ten opzichte van het startgewicht 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.

De maag is het natuurlijke leefmilieu van Helicobacter pylori . Om ontsteking in de maag, veroorzaakt door deze bacterie, en de verdere ontwikkeling tot

maagkanker te bestuderen, is het gebruik van levende dieren noodzakelijk. Bovendien wordt het muismodel met orale toediening van H. pylori aanzien als

een zeer geschikt diermodel om het verloop van ziekte veroorzaakt door H. pylori  te bestuderen.

Het minimum aantal dieren werd statistisch berekend. Alle methoden die in deze studie worden gebruikt, staan reeds op punt in het laboratorium. Er

hoeven dus geen extra dieren gebruikt te worden om de methoden op punt te stellen. Bovendien weten we uit voorgaande experimenten hoeveel dieren

we nodig hebben per groep om te onderzoeken; deze aantallen werden bevestigd door een poweranalyse. 

Het muismodel wordt frequent beschreven in de literatuur als een zeer geschikt diermodel om het ziektebeeld bij mens en dier veroorzaakt door 

Helicobacter bacteriën te bestuderen. 

tijdens het infecteren 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 nestmateriaal en huisjes als schuilplaats voorzien 

worden. 

Helicobacter pylori is een bacterie die bij de mens maagontsteking, maagzweren en maagkanker kan veroorzaken. Het maagslijmvlies is een laag goed

doorbloed weefsel dat veel mucus of slijm produceert. H. pylori is in staat om het maagslijmvlies te beschadigen en veranderingen te induceren in de

maagflora. De mucuslaag dient als bescherming van het maagslijmvlies tegen maagzuur en bacteriën en bestaat voornamelijk uit mucines. Eén van de

belangrijke mucines is het MUC13 mucine. Dit mucine is in activiteit sterk verhoogd bij ontsteking en wordt ook teruggevonden in maagtumoren en de pre-

kanker stadia. Abnormaal hoge expressie van MUC13 kan dus resulteren in een aantasting van de maagwand. In deze studie willen we dan ook de rol van

Muc13 in het onstaan van maagkanker alsook de wijzigingen in de maagflora die hiermee gepaard gaan verder bestuderen. 

Ja, binnen twee maanden na einddatum van het onderzoek

maag, mucine, maagwand, kanker

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De rol van het MUC13 mucine in het ontstaan van maagkanker

1/10/2019-30/09/2023
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Experimenten worden uitgevoerd op muizen vanwege de gelijkenissen tussen muis- en humaan immuunsysteem.

De orhtotope muismodellen zullen gesedeerd worden om ongemak te minimaliseren.

Het welzijn van de muizen wordt dagelijks opgevolgd en indien er zich afwijkingen voordoen zullen de muizen worden opgeofferd om de humane 

eindpunten te respecteren.

De muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor groter dan of gelijk is aan 150mm2, dit om ongemak bij de muizen te vermijden. Om het welzijn 

van de dieren extra te garanderen zullen we gebruik maken van kooiverrijking zoals huisjes in elke kooi en extra nestmateriaal.

* ontrafelen van een mogelijks synergistisch effect tussen immuuntherapie en anti angiogense

* informatie verzamelen over het effect van anti angiogenese op tumor vasculatuur en hypoxie

* kennis vergaren over het effect van beweging op de werking en tolerantie van immuuntherapie en/of anti angiogenese

* preklinische data verzamelen voor de opstart van een fase 1 studie met een combinatie van immuuntherapie en anti angiogenese en beweging

BALB c/J muizen en C57BL6 muizen

BALB c/J, N= 1467

C57BL/6, N= 1467

Alle muizen zullen geïnjecteerd worden met mesothelioom tumorcelen en uiteindelijk kanker ontwikkelen. De immuuntherapie, anti angiogenese en 

beweging kunnen de overlevingskansen verlengen maar helaas de kanker waarschijnlijk nog niet genezen. Alle muizen zullen uiteindeklijk sterven. 

De graad van ersnt is matig. Muizen zullen geëuthanaseerd worden voor het hanteren van humane eindpunten via CO2 intoxicatie wanneer de 

tumor groter dan of gelijk is aan 150mm2 of wanneer ze na 100 dagen nog in leven zijn.

De complexiteit van de interatie tussen tumorcellen en de verschillende componenten van het immuunsysteem vereist een in vivo opstelling om 

het effect van een therapeutische interventie te kunnen bestuderen.

We maakten gebruik van het statistische software pakket G* Power om het maximum aantal dieren te bepalen dat nodig is voor deze 

experimenten.

* effect size = 0.901 (o.b.v. vorige in vivo studies)

* significance level p < 0.05

* statistical power ù= 0.9

De therapeutische doeltreffendheid testen van immuuntherapie met monoklonale blokkerende antilichamen tegen immuun checkpoints PD-L1 en 

LAG-3 in combinatie met anti angiogense en beweging.

Het effect van beweging op tumorgroei en tolerantie van de behandelingen onderzoeken.

Ja, binnen twee maanden na afloop van de studie.

immuuntherapie - immuun checkpoints - anti angiogenese - mesothelioom - in vivo

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Preklinisch onderzoek naar immuuntherapie en anti angiogene in combinatie met beweging als nieuwe behandelingsmethode voor maligne pleuraal 

mesothelioom

01/12/2019 - 31/12/2023
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 verwachten dat zowel het coxsackie virale model als het trainingsprotocol slechts matig ongemak zal veroorzaken voor het dier. De combinatie van 

het trainingsprotocol tijdens de acute fase van de virale myocarditis zou ernstig ongemak kunnen veroorzaken voor het dier. 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. 

Myocardiale fibrose is een complexe pathologie waarvoor geen goed cellulair in vitro  model bestaat gezien verschillende celtypes en de extracellulaire 

matrix een rol spelen. Bovendien wensen we de interactie met duursport en virale myocarditis te bestuderen wat enkel in een in vivo situatie mogelijk 

is.

Statistische analyse toont aan dat groepen van 10 dieren (5 per geslacht) voldoende groot zijn voor de initiële histologische evaluatie van fibrose en 

inflammatie tijdens virale myocarditis. Voor de piloot-validatie van het duursport protocol worden 3 groepen van 6 dieren gebruikt; voor het 

bestuderen van de interatie met duursport verwachten we een grote variabiliteit en zullen groepen van 16 dieren (8 per gesclacht) gebruikt worden 

(alsook de nodige controle groepen).

Het coxsackie geïnduceerde virale myocarditis model is goed gedocumenteeerd in de literatuur, alsook kunnen muizen goed getrained worden met 

behulp van een "treadmill" loopband. Bijgevold is een muizen model de aangewezen keuze voor deze translationele studie. Voor de experimentele 

procedures (beeldvorming en opoffering) wordt aneasthesie gebruikt en het welzijn van de dieren wordt strikt opgevolgd. Bij detectie van ongemak en 

'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan huidverzorging en beweging) worden de muizen geëuthanaseerd.

Sporten is gezond voor hart en bloedvaten. Recente data in mens en dier tonen echter dat excessieve sportbeoefening kan bijdragen tot pathologische 

cardiale remodellering, met verhoogd risico op aritmieën en plotse cardiale dood. Eén van de hoofdkenmerken van deze pathologische remodellering is 

myocardiale fibrose (MF). De hypothese van dit onderzoek is dat inspanning bijdraagt tot MF in het linker ventrikel (LV) na myocarditis, wat kan 

verklaren waarom dit relatief frequent wordt aangetroffen bij atleten met ritmestoornissen. Deze hypothese zal getest worden door training te 

implementeren in een muismodel van coxsackie B virus geïnduceerde myocarditis. 

De resultaten van dit project kunnen de basis vormen voor de ontwikkeling van richtlijnen voor veilige sportparticipatie in de setting van virale 

syndromen. Het grote aantal recreatieve en professionele atleten en de alomtegenwoordigheid van cardiotrope virussen (zoals het coxsackie B) en de 

morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met myocardiale fibrose maken dit onderzoeksproject zeer relevant.

soort: muis

aantal: 122 muizen

neen

neen

neen

De pathofysiologische invloed van duursport op het ontstaan

2 jaar 

hart- en vaatziekten, autofagie, geneesmiddelen

neen

ja

neen

neen

neen



382

Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De werking van het hart en de bloedvaten is goed gekend bij muizen en is gelijkaardig aan de mens. De effecten van DOX en de toxische effecten ervan op 

het hart zijn al uitgebried bestudeerd bij de muis, waardoor het ook een uiterst geschikt model is voor deze studie. 

De negatieve effecten van het welzijn van de dieren zullen beperkt worden met volgende maatregelen: 

- In alle kooien wordt kooiverrijkng voorzien, zoals goed bedding- en nestmateriaal en een nestbox.

- Alle experimenten worden uitgevoerd door ervaren onderzoekers. Hierdoor zal het ongemak van de dieren tijdens de handelingen (inspuitingen, 

functiemetingen, ...) beperkt zijn.

- De dieren worden wekelijks opgvolgd en wanneer zij te veel ongemakken of pijn ondervinden van de behandeling, zullen zij worden geanestheseerd. Op 

deze manier wordt het verder lijden van het dier voorkomen. 

In eerste instantie zal het werkingsmechanisme van DOX in de bloedvaten worden onderzocht, wat erg belangrijk is voor het begrijpen van zijn toxische 

effecten op het hart en de bloedvaten. 

Deze kennis zal dan verder inzicht verschaffen in de ontwikkeling van hartfalen bij kankerpatienten, zodat nieuwe diagnosetechnieken en therapieën 

kunnen ontwikkeld worden. Mogelijks is vaatstijfheid een vroege, eenvoudig meetbare merker voor hartfalen na kanker. 

muis

92

De dieren zullen wekelijks, gedurende 5 weken, worden behandeld met DOX, daarna worden de dieren nog gedurende 10 weken opgevolgd om te 

onderzoeken of zij vaatstijfheid en hartfalen ontwikkelen. De inspuitingen veroorzaken een beperkt ongemak voor de dieren, aangezien zij worden 

behandeld door zeer ervaren onderzoekers. De ontwikkeling van vaatstijfheid en hartfalen geeft mogelijks aanleiding tot matige tot ernstige ongemakken 

bij de dieren. De dieren worden wekelijks opgvolgd en wanneer zij te veel ongemakken of pijn ondervinden, worden zij geanestheseerd. Op het einde van de 

studie (na 15 weken) worden alle dieren geanestheseerd om verschillende weefsel, zoals hart en bloedvaten, te verzamelen zodat hierop verdere 

onderzoeken kunnen gebeuren (bepaling van stijfheid in geïsoleerde aorta, weefselkleuringen, ...).

In deze studie willen we de chronische effecten van DOX bestuderen op het hart en de bloedvaten. De werking van het hart en de bloedvaten is  zeer 

complex, waarbij verschillende factoren een belangrijk rol spelen (vb. bloeddruk, hartritme, ...). Daarom is het belangrijk om eerst de effecten in een 

diermodel te bestuderen. Om het mechanisme verder te begrijpen zal er wel gebruik gemaakt worden van alternatieve methodes, zoals celcultuur. 

Een statistische analyse is uitgevoerd om na te gaan hoeveel dieren er nodig zijn in de experimenten om een effect waar te nemen. Dit zorgt ervoor dat er 

niet enkel te veel proefdieren worden gebruikt, maar ook niet te weinig. Wanneer experimenten met een te kleine groep proefdieren worden uitgevoerd, zijn 

de resultaten weinig betrouwbaar en dient de studie uiteindelijk opnieuw uitgevoerd te worden. Een goede statistische anlayse zorgt er dus voor dat de 

experimenten onmiddellijk op voldoende dieren wordt uitgevoerd, zodat er geen bijkomende extra proefdieren moeten gebruikt worden.

Chemotherapeutica zijn belangrijk bij de behandeling van kanker, al veroorzaken ze bijwerkingen op korte en lange termijn. De onmiddellijke bijwerkingen, 

zoals misselijkheid en vermoeidheid, zijn zeer gekend. Chemo kan echter ook chronische bijwerkingen veroorzaken. Zo kan de behandeling met doxorubicine 

(DOX), een belangrijk chemoproduct dat gebruikt wordt bij o.a. jonge leukemiepatienten, leiden tot hartfalen. In klinische studies is er aangetoond dat DOX 

niet alleen inwerkt op het hart, maar ook negatieve effecten uitoefent op bloedvaten. De bloedvaten van kankerpatienten vertoonden een verhoogde 

stijfheid, een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hartfalen. Hoewel het toxisch mechanisme van DOX uitgebreid bestudeerd is in het hart, is er 

weinig geweten van de effecten en het werkingsmechanisme in de bloedvaten. In deze studie zullen de effecten van DOX op de bloedvaten bestudeerd 

worden in een muismodel, om zo de toxische werking van DOX verder te ontrafelen.

ja, binnen twee maanden na afloop van de studie zal geëvalueerd worden of de doelstellingen zijn gehaald en welke lessen inzake alternatieve methoden 

zijn geleerd.

cardio-oncology, chemotherapeutica, hartfalen, vaatstijfheid

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Is arteriële stijfheid een vergeten merker in cardio-oncology?

01/10/2019 - 30/09/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Invloed van goedaardige bacteriën aanwezig in de longen op virale luchtweginfecties

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/10/2019 - 30/09/2022

Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken van de invloed van probiotica en leden van het longmicrobioom 

op infectie-gerelateerde ontsteking, meer specifiek: (i) om de haalbaarheid te onderzoeken van het infecteren van 

muizen met specifieke klinische isolaten van RSV, (ii) om de ontstekingsremmende capaciteiten van R. mucilaginosa 
in RSV en LPS-gerelateerde ontsteking te onderzoeken en (iii) het begunstigde effect van drie Lactobacillus -stammen 

op RSV-gerelateerde infectie en ontsteking en de verbetering van immuunresponsen op RSV-vaccins

ja, binnen de twee maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lung microbiome, inflammation, RSV, Rothia mucilaginosa, Lactobacilli

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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, 

kartonnen rolletjes en geautoclaveerde huisjes 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, kartonnen rolletjes en 

geautoclaveerde huisjes wordt in elke kooi voorzien. Om ernstig ongemak van de dieren te beperken zal hun 

klinische toestand en hun lichaamsgewicht dagelijks worden opgevolgd.

Elk kind van 2 jaar oud heeft minstens één keer een infectie met RSV opgelopen in zijn jonge leven. Ondanks meer 

dan 60 jaar aan onderzoek zijn nog steeds geen veilige en goed werkende anti-virale middelen beschikbaar voor RSV. 

Ook een goed werkend vaccin is nog steeds niet beschikbaar.  Gebruik van commensale bacteriën als anti-

inflammatoire en anti-virale therapie én ter ondersteuning van de immuunrespons opgewekt door een vaccin kan 

hiervoor een oplossing bieden. 

BALB/c muizen zullen in alle experimenten gebruikt worden.

In totaal zullen 684 muizen gebruikt worden binnen dit project.

De ernst van deze experimenten kan beschreven worden als matig. 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 door ofwel een overdosis CO2 of cervicale dislocatie.

Om de immuunrespons op verschillende bacteriën en virussen 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. Voor de 

experimenten met de Lactobacillen zijn de aantallen reeds geoptimaliseerd in vorige, gerelateerde studies.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 
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Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Omdat het C57Bl/6 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.

Dit project maakt onderdeel uit van de studie naar de evaluatie van het potentieel van een Nanobody voor de gerichte behandeling van tuberculosis. De 

resultaten uit deze studie kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatie strategie voor de behandeling van TB.                                                                                     

C57Bl/6 muizen

305 Muizen 

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. 

 In vitro  modellen hebben als nadeel dat ze onvoldoende rekening houden met de gastheer-pathogen interactie. Om echter een correct en volledig beeld te 

krijgen van de cellulaire binding, internalisatie en trafficking van de Nb4.40 gericht tegen  sialoadhesine-positieve macrofagen in long, lever, lymfeklieren en 

milt is een in vivo  studie in een proefdiermodel noodzakelijk. 

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.

Behandeling van tuberculosis wordt bemoeilijkt door de aanpassingen van de pathogeen Mycobacterium tuberculosis die toelaten om te overleven en te 

groeien in de gastheer macrofaag. Een beter inzicht in de gastheer-pathogeen interactie en ook de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmogelijkheden zijn 

dus essentieel. Een veelbelovende strategie is de receptor-gemediëerde afgifte van therapeutica via de endocytische Sialoadhesine receptor aanwezig op het 

oppervlak van fagocyten. Het doel van het project is om aan de hand van een in vivo infectiemodel met Mycobacterium de Nanobody gestuurde targeting van 

sialoadhesine-positieve macrofagen te onderzoeken als nieuwe strategie tegen tuberculose. 

Ja, ten laatste twee maand na afloop van de dierexperimenten

Nanobody, targeting

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In vivo evaluatie van Nanobodies als carriers voor de doelgerichte levering van mycobacteriële antigenen

TBD - Januari 2022
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Terugkruising van twee biglycan muismodellen naar een SV129 genetische achtergrond.

15/11/2019-15/11/2021

Thoracale aorta aneurysma (TAA), en vooral de dissecties die daarmee gepaard gaan, is een veelvoorkomende doodsoorzaak in de Westerse populatie. De 

cardiogenetica onderzoeksgroep van de universiteit van Antwerp heeft recent een nieuw TAA gen geïdentificeerd dat ook reeds met skeletdysplasie 

geassocieerd werd. Met dit project willen we bekijken of er dysfunctie van de TGF-beta signalisatie cascade optreedt in Bgn muismodellen voor 

skeletdysplasie en TAA. Om dit op een biologisch zo relevant mogelijke manier te doen willen we de Bgn transgenen in een TGF-beta-sensitieve 

achtergrond inbrengen, nl. de Sv129 achtergrond. 

Ja, binnen twee maanden na afloop van de studie

Bgn, skelet dysplasie, thoracale aorta aneurysma, TGF-beta

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Het embryonale en adulte menselijk cardiovasculaire stelsel is zeer complex. Deze complexiteit wordt het beste gerepresenteerd in muizen. 

Voor euthanasie zijn de richtlijnen volgens Newcastle Consensus Meeting on Carbon Dioxide Euthanasia of Laboratory Animals in acht genomen. 

Aangezien dit ECD enkel de terugkruising betreft, is deze sectie niet direct van toepassing. Op termijn zullen de gecreëerde modellen echter gebruikt 

kunnen worden om de pathogenese van TAA en skelet dysplasie beter te begrijpen en zo nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Muis

54

Het betreft een kweekprogramma. Er zijn geen verwachte negatieve effecten want we zullen enkel met heterozygote vrouwtjes kweken en wildtype 

mannetjes, dewelke niet verwacht worden een fenotype te vertonen. Eventuele hemizygote nakomelingen zullen geëuthanaseerd worden alvorens we 

belemmerende symptomen of pijn verwachten. Na het project zal de lijn geëxpandeerd worden voor experimenten. Daarvoor zal een nieuw ECD 

aangevraagd worden.

Door de complexiteit van het cardiovasculair en skeletaal systeem is een diermodel van cruciaal belang.  Door gebruik te maken van muizen wordt de 

ziekte bekeken op systemisch vlak en kan men een vollediger inzicht verwerven in het pathomechanisme van de ziekte. 

NVT, kweek
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Alle ratten worden behandeld met buprenorfine 2.5µg/100g lichaamsgewicht subcutaan gedurende chirurgie. Ratten worden geopereerd onder 

algehele anesthesie met Isoflurane. Postoperatieve analgesie (buprenorfine 0.05 mg/kg lichaamsgewicht subcutaan) wordt gebruikt bij 

aanwezigheid van klinische tekens duidend op pijn bij de rat, zoals gewichtsverlies, verminderde voedsel/vochtintake, mutilatie, veranderde 

stand/gang, verwilderde vacht, rode afscheiding/donkere korsten rond de ogen/neusvleugels/voorarmen, verhoogde snelheid/inspanning bij 

ademhaling, verminderde fysieke activiteit. Bij overmatig lijden worden de ratten direct geëuthanaseerd. 

Door het micro-RNA te onderzoeken bij zowel patiënten die een nier afstoten als de zogenaamde tolerante patiënten (patiënten die geen afstoting 

doen zelfs na het stoppen van immunosuppressiva), kunnen nieuwe preventieve en therapeutische inzichten verworven worden. Wanneer micro-

RNA verantwoordelijk voor afstoting van een transplantnier geïdentificeerd en gevalideerd is, kan mogelijk op basis van bepaling van micro-RNA in 

het bloed worden vastgesteld of zelfs voorspeld worden of een afstoting zal optreden. Dit zou het aantal nierbiopsies drastisch verminderen, wat 

tot op heden nog altijd de gouden standaard is voor de diagnostiek van een afstoting. Dit heeft zowel voor patiënten voordelen (minder risico op 

complicaties voor transplantnier, geen ziekenhuisopname) als economische voordelen. Verder kan, zo een afstoting voorspeld kan worden, 

vroegtijdig worden ingegrepen en een afstoting voorkomen worden. Bovendien biedt het inwerken op micro-RNA verantwoordelijk voor afstoting 

mogelijkheden tot nieuwe behandelmethoden.                                               

Ratten

190 Lewis ratten en 152 Fisher ratten

Donor Fisher 344  ratten worden geëuthanaseerd direct nadat de linkernier verwijderd is uit het lichaam, nog tijdens de narcose. Bij hen wordt 

matige discomfort verwacht. De Lewis rat die de nier ontvangt, wordt niet direct geëuthanaseerd en wordt 1 week tot 24 weken in leven gehouden 

om de functie van de transplantnier te onderzoeken. Nadien wordt de rat geëuthanaseerd door middel van anesthesie met Isoflurane gevolgd door 

een hartpunctie. Bij hen wordt ernstige discomfort verwacht. De dagen na de niertransplantatie worden de Lewis ratten dagelijks onderzocht op 

gebied van lichaamsgewicht, fysieke activiteit, gedrag, vacht, huidletsels, oogsecreties/-letsels en stoelgang. Bij overmatig lijden worden de ratten 

direct geëuthanaseerd (verlies van vacht, excessieve oogsecretie, > 15% gewichtsverlies over 2 dagen, mutilatie, verhoogde ziektescore, distress). 

Om dit te verifiëren is Pubmed geraadpleegd. Afstoting is een complex proces met binnendringen van immuuncellen in nierweefsel met 

beschadiging van nierweefsel tot gevolg. In dit project bepalen we eerst welk micro-RNA ontregeld is in klinische stalen van niertransplantpatiënten 

die een afstoting vertonen en valideren daarna dit micro-RNA in een in vitro model van immuuncellen. Als laatste stap wordt het micro-RNA 

gevalideerd in een rattenmodel voor afstoting. Deze laatste stap is zeker nodig om het gevonden micro-RNA als target in een interventionele studie 

nader te bekijken. Deze interventionele studie is gepland na de uitvoering van benodigde identificerende en validerende studies. Bijkomende 

ethische goedkeuring wordt gevraagd voorafgaand aan de start van interventionele studies.

Een samenwerking is reeds voorzien met de Universiteit van Heidelberg, welke hetzelfde dierenmodel gebruikt, echter voor andere 

onderzoeksexperimenten incompatibel zijnde met onze eigen experimenten. Het model van niertransplantatie zal in Heidelberg aangeleerd worden 

om het leerproces zo vlot mogelijk te laten verlopen en op die manier het aantal dieren zo klein mogelijk te houden. 

Tot op heden is nog geen samenwerking mogelijk om het aantal dieren te verminderen. 

Het Fisher 344 naar Lewis model van niertransplantatie is het meest toegepast model in experimentele studies zoals beschreven door Shresta et al. 

De Fisher 344 rat wordt gebruikt als donor rat en de Lewis rat als ontvanger om een model te vormen voor acute en chronische afstoting. De 

transplantnier ontwikkelt hierbij klinische en histopathologische tekenen van afstoting. Acute afstoting ontwikkelt zich binnen 2 weken na 

transplantatie en chronische afstoting binnen enkele weken tot maanden na transplantatie.   Niertransplantatie tussen deze 2 soorten ratten houdt 

spontaan stand   zonder gebruik van immunosuppressiva. Dit is een interessant gegeven om nierschade als gevolg van immunosuppressiva te 

voorkomen en het ontstaan van een acute of chronische afstoting te verzekeren.

Afstoting blijft een belangrijk obstakel bij niertransplantatie. Het soort afstoting is onder andere afhankelijk van onderliggende betrokken genen, 

waaronder micro-RNA. In deze studie onderzoeken we 1) welke microRNAs een rol spelen in het proces van afstoting. Hiervoor baseren we ons op 

data die verkregen worden in humane stalen, dewelke we zullen valideren in celculturen en uiteindelijk in een rattenmodel van niertransplantatie. 

2) in welke pathways de microRNAs betrokken zijn. Hiervoor zullen we een pathwayanalyse doen gevolgd door een bevestiging van deze pathways 

op mRNA en eiwitniveau. 3) of we de betrokken microRNAs kunnen inhiberen of stimuleren via het toedienen van anti-miRs of miRmimics. Deze 

studie zal ons toelaten nieuwe preventieve en therapeutische inzichten te verwerven.                                    

Ja, binnen twee maanden na afloop project.

Micro-RNA, niertransplantatie, afstoting, pathofysiologie, translationeel onderzoek, ratmodel

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Op zoek naar micro-RNA betrokken bij de afstoting van de transplantnier en diens onderliggende werkingsmechanismen.

1/11/2019-31/10/2024
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Longitudinale bepaling van mutant huntingtine in de hersenen van Q175 transgene muizen, gebruik makend van de [18F]-CHDI-961 tracer en van PET 

beeldvorming

Van 1/10/2019 tot 01/10/2021

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke erfelijke neurologische aandoening die delen van de hersenen aantast. De oorzaak is de ophoping van

een bepaald misvormd eiwit in de hersenen. Door middel van een gespecialiseerde beeldvorming kunnen we in proefmuizen die het Huntington

ziektebeeld hebben de hoeveelheid misvormd eiwit dat zich in de hersenen bevindt in beeld brengen. In deze studie willen we een nieuwe en hopelijk

betere tracer evalueren tov vorige tracers en nagaan hoe de hoeveelheid misvormd eiwit afhangt van leeftijd.

ja, oktober 2021

PET, Huntington, muizen, huntingtine

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke erfelijke neurologische aandoening die delen van de hersenen aantast. De oorzaak is de ophoping van

een bepaald misvormd eiwit in de hersenen. Door middel van een gespecialiseerde beeldvorming kunnen we in proefmuizen die het Huntington

ziektebeeld hebben de hoeveelheid misvormd eiwit dat zich in de hersenen bevindt in beeld brengen. In deze studie willen we een nieuwe, en hopelijk

betere, tracer ([18F]-CHDI-961) evalueren tov vorige tracers en nagaan hoe de hoeveelheid misvormd eiwit afhangt van leeftijd. Hiervoor zullen we de

muizenhersenen in beeld brengen met ([18F]-CHDI-961 en vergelijken tov vorige data met andere tracers.

Q175DN knock-in heterozygote C57BL/6 en de wildtype nestgenoten.  

62 Q175DN knock-in heterozygote C57BL/6 en 62 wildtype C57BL/6. Samen een 124 muizen.  

Alle handelingen gebeuren onder verdoving. De dieren zullen op het einde van het onderzoek op een humane manier geëuthanaseerd worden door

cervicale dislocatie. 

De ontwikkelde en te evalueren tracer is specifiek bedoeld voor in vivo PET beeldvorming. Verschillende in vitro evaluaties (zoals metabolisatie) van de

tracer werden reeds uitgevoerd door een ander laboratorium. Voor de tracer kan geevalueerd worden in de kliniek wordt ze eerst geevalueerd in

muizen. 

We baseren ons op eerdere ervaringen met dit diermodel.

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. 
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methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De rol van sclerostine bij mineralisatiedefecten in bot en vat

september 2019-september 2021

Cardiovasculaire aandoeningen zijn verantwoordelijk voor een belangrijkdeel van de mortaliteit bij patiënten met chronisch nierfalen.Vasculaire 

calcifiacties vormenhiervan een uitgesproken onderdeel. Sclerostine wordt geproduceerd door botcellen en inhibeert de botvorming en mineralisatie. 

Recent werd aangetoonddat dit eiwit ook aanwezig is in de vaatwand en daar mogelijk een rol speelt bij vasculaire calcificaties. Het doel van project 

2014-97 was het bestuderen van de rol van sclerostine in mineralisatiedefecten in bot en vat. Graag zouden we deze muizenlijn behouden voor het 

geval toch nog nieuwe experimenten worden gepland tijdens dit doctoraat.

Ja, na afloop van de studie binnen een termijn van 2 maanden

vasculaire calcificatie, mineralisatiedefect

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

In dit onderzoek vormen muizen het meest geschikte proefdiermodel. Enerzijds omdat we beschikken over een kolonie sclerostine knockout muizen, 

anderzijds omdat er van muizen reeds heel wat informatie beschikbaar is en de resultaten geextrapoleerd kunnen worden naar de mens.

Om het ongemak voor de proefdieren te beperken, worden de handelingen alleen uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Verder worden de dieren 

wekelijks opgevolgd, en indien een dier tekenen van groot ongemak of lijden vertoont, zal het vroegtijdig worden geeuthanaseerd.

Chronisch nierfalen en osteoporose zijn aandoeningen die in stijgende mate voorkomen in onze huidige samenleving. Beide aandoeningen leiden

bovendien tot een aantal secundaire pathologieën, ten gevolge van de verstoringen in de mineraalhuishouding. Een adequatere behandeling zou in vele

gevallen de levenskwaliteit van deze patiënten kunnen verbeteren.

muizen (eigen kweek)

/ (onderhouden van kolonie van genetisch gemodificeerde dieren)

Er worden geen negatieve effecten verwacht. De dieren zullen worden geëuthanaseerd (CO2) om de omvang van de kolonie te controleren.

Nierfalen leidt tot complexe veranderingen in meerdere orgaansystemen in het lichaam. Het is tot op heden onmogelijk al deze effecten en hun

onderlinge wisselwerkingen te simuleren in in vitro onderzoek.

Er zullen slechts 2 kweekkoppels op hetzelfde moment aanwezig zijn om de kolonie te onderhouden.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Onderzoek naar een therapie dat autofagie kan induceren in muis embryonale fibroblasten (MEF) verkregen uit transgene muizen met een mutant heat shock 

proteine 

01/10/2019 tot en met 30/09/2024

Mutaties in zowel HSPB1 als HSPB8 veroorzaken een axonale vorm van Charcot-Marie-Tooth of distale erfelijke motorische neuropathie, en beide perifere 

zenuwaandoeningen zijn nog niet te behandelen. We beogen FDA/EMA goedgekeurde moleculen (compounds) te identificeren die in staat zijn om de 

autofagie tekorten, veroorzaakt door mutant HSPB1 en HSPB8, om te keren. We zullen het effect van de geselecteerde geneesmiddelen valideren in muis 

embryonale fibroblasten (MEF uit HSPB8 knock-in muismodel) en in motorneuronen gedifferentieerd uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) van 

HSPB1 en HSPB8 patiënten, met als doel het neurodegeneratief fenotype te remediëren in deze neuronen. 

ja, indien zou blijken dat MEFs niet meer nodig zouden zijn voor dit project (dit vermoedelijk na jaar 3 van het project). 

neurodegeneratie, autofagie, transgene muis

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Het fenotype van onze HspB8 knock-in en Hspb8 knock-out muizen werd gepubliceerd door Bouhy et al. (2018). Het is het enige model dat beschikbaar is en 

dat de ziekte bij de mens goed nabootst. In dit model werd een verstoring van autofagie vastgesteld, en dit wensen we te herstellen door het zoeken naar 

therapeutische compounds die autofagie kunnen induceren in MEFs van deze transgene muizen. 

Aangezien we MEFs isoleren uit embryos uit geëutanaseerde drachtige transgene vrouwtjes is er geen effect op het welzijn van de muizen. MEFs worden in 

cultuur gebracht voor het testen van de therapeutische compounds, niet de muizen zelf. We moeten de kolonie evenwel onderhouden. 

Met dit project zullen we voor het eerst het gemeenschappelijk pathomechanisme van HSPB1 en HSPB8 mutaties, namelijk autofagie, kunnen onderzoeken op 

het niveau van de onderliggende moleculaire tekorten en het vinden van geneeskrachtige moleculen ter behandeling van deze perifere zenuwaandoeningen.

Transgene muizen met een homozygote mutatie in het HspB8 gen (knock-in), en deze gekruist met een transgene LC3-GFP muis voor het bekomen van een 

dubbele transgene muis.

90 voor het onderhouden van de HSPB8 muis kolonie en 30 om de LC3-GFP muis te kweken met de Hspb8 knock-in muis. 

Zwangere vrouwtjes worden geëuthanaseerd waaruit embryos worden verwijderd voor het isoleren van MEFs. Dit verloopt volgens een strikt protocol, met 

als doel zuivere MEFs te bekomen voor verder cellulair onderzoek. De bekomen embryo/MEFs worden gegenotypeerd om na te gaan dat deze effectief het 

dubbele transgen bevatten: Hspb8 (K141N/K141N) + LC3-GFP. 

Preklinische studies met kleine diermodellen, en hun cellen (hier MEFs), zijn vereist om het therapeutisch effect van medicijnen na te gaan. Herpositioneerbare 

medicijnen zullen gebruikt worden om neveneffecten te reduceren. Het is echter niet mogelijk om discomfort van de behandeling te voorspellen vooraleer de 

compounds zijn geïdentificeerd. Tijdens gedragsstudies worden de dieren niet verwacht een discomfort te ervaren. Validatie van de compound in 

diermodellen is noodzakelijk zodat de resultaten behaald met cellijnen geëxtrapoleerd kunnen worden naar relevante in vivo diermodellen.

Het voordeel van MEFs is dat deze cellen in vrij beperkte mate moeten geïsoleerd worden uit de transgene muizen (via embryos). MEFs, met de geverifieerde 

dubbele genetische achtergrond zijnde Hspb8 (K141N/K141N) + LC3-GFP, kunnen nadien in kultuur worden gebracht en getest voor autofigie inductoren. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De mannelijke C57BL/6 muis ontwikkelt quasi altijd een duidelijke niet-alcoholische leververvettingsziekte met verlittekening van de lever na blootstelling aan 

het CDAHFD dieet, in tegenstelling tot de vrouwelijke C57BL/6 muis en andere muizensoorten. Dit beperkt het aantal dieren per proef. Daarnaast behouden zij 

een stabiel lichaamsgewicht onder CDAHFD dieet, in tegenstelling tot andere muizensoorten. Dit bevordert het dierenwelzijn.

Extra kooiverrijking en houtstaafjes tegen tandovergroei worden voorzien. Elk dier wordt dagelijks gecontroleerd met een gevalideerde 'klinische ziekte score'. 

Indien een dier ernstig gewichtsverlies vertoont (>20% van start gewicht) of een lichaamstemperatuur onder 35°C, dan wordt het dier geëuthanaseerd onder 

algemene verdoving. 

De niet-alcoholische leververvettingsziekte is veelvoorkomend, gezien de epidemie van obesitas, maar er bestaat momenteel geen medicatie om de progressie 

ervan tegen te gaan. Wanneer we de niet-alcoholische leververvetting, leververlittekening en het zuurstoftekort in het CDAHFD model bevestigen, dan kunnen 

we de ziekteprocessen in kaart brengen die de niet-alcoholische leververvettingsziekte voortdrijven. In de toekomst kunnen we focussen op nieuwe 

geneesmiddelen die het zuurstoftekort verminderen en verwachten dat de progressie van niet-alcoholische leververvettingsziekte daarmee kan gestopt worden. 

Momenteel is vermagering de enige behandeling voor patiënten met deze aandoening. Maar vele patiënten herwinnen de kilo's snel na vermageren. We willen 

nagaan of er na een doorgemaakte niet-alcoholische leververvetting een zuurstoftekort achterblijft in de lever, dat de lever kwetsbaarder maakt.

C57BL/6 muizen

225

Tijdens de experimenten zullen de dieren een licht graad (SV2) van ongemak ondervinden bij injectie van pimonidazole (merker van zuurstoftekort) in het 

buikvlies. Dat is een éénmalige procedure voor elk dier. Het CDAHFD dieet veroorzaakt geen gewichtsveranderingen en geen ongemak. De dieren ondergaan een 

zuurstofmeting in de lever onder algemene verdoving met isoflurane en worden daarna onmiddellijk geëuthanaseerd onder dezelfde algemene verdoving.

Er bestaat geen dierloos model dat de complexiteit van de niet-alcoholische leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is 

cruciaal in de progressie van het ziektebeeld.

Van elk dier worden een groot aantal stalen afgenomen van verschillende organen (bloed, lever, verschillende vetweefsels, spierweefsel), zodat experimenten 

niet moeten herhaald worden.

Er is momenteel een gebrek aan een goed diermodel om de menselijke niet-alcoholische leververvettingsziekte na te bootsen. Het CDAHFD (choline deficiënt L-

aminozuur vetrijk) dieet is een nieuw dieet dat bij muizen een duidelijke niet-alcoholische leververvettingsziekte opwekt. We willen de effecten van dit model 

op verschillende organen (lever, vetweefsel, pancreas) onderzoeken in ons labo. Voorts zijn er aanwijzingen dat afwijkingen van bloedvaten in een vervette lever 

leiden tot zuurstoftekort in de lever waardoor de ziekte voortschreidt. We willen zuurstoftekort in de lever onderzoeken in een muismodel op CDAHFD dieet. 

Tot slot bestaan er aanwijzingen dat een doorgemaakte niet-alcoholische leververvetting sporen achterlaat die de lever kwetsbaarder maken. Daarom meten 

het het zuurstofgehalte in de lever na een doorgemaakte blootstelling aan het CDAHFD dieet.

ja, binnen de twee maanden na afloop project

niet-alcoholische leververvetting, hypoxie, steatose, niet-alcoholische steatohepatitis

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De rol van zuurstoftekort in de niet-alcoholische leververvettingsziekte

01/12/2019-30/09/2023
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit 

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de dieren na het 

project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken 

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom het 

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van 

de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Extracellulaire vesikels van Afrikaanse trypanosoma parasieten: nieuwe methodes en manieren om hun rol in de interactie 

tussen de gastheer en de parasiet te onderzoeken.

Dit project maakt deel uit van een universitaire samenwerking in het kader van onderzoek naar verwaarloosde tropische 

ziektes in Vlaanderen. Dit project zal nieuwe inzichten geven in de parasiet-gastheer interactie en zal nieuwe doelwitten 

identificeren die mogelijks kunnen resulteren in therapeutische opportuniteiten. Er zullen nieuwe innovatieve methodes 

ontwikkeld worden om de rol van extracellulaire vesikels te onderzoeken in de interactie tussen gastheer en parasiet. 

Deze nieuwe methodes kunnen verder gebruikt worden in het onderzoek van andere parastitaire infecties, waaronder 

malaria, leishmaniasis en de ziekte van Chagas. 

Muis (BALB/c)

01/11/2019 - 01/11/2023

neen

Het wordt alsmaar duidelijker dat bepaalde parasieten bij de start van infectie gebruik maken van immuuncellen die 

aangetrokken worden naar de plaats van de insectenbeet waar de parasiet ingebracht wordt. Een voorbeeld is de 

Trypanosoma brucei parasiet. Deze is bijzonder infectieus ondanks de snelle rekrutering van immuuncellen, wat aangeeft 

dat de parasiet krachtige mechanismen heeft ontwikkeld tegen het antwoord van de gastheer. Men vermoedt dat 

extracellulaire vesikels (EV) hier een rol in spelen. Het effect van EV’s op het infectieverloop (met behulp van 

bioluminescentie) en op activatie van immuuncellen (met behulp van een kinome wijde analyse) zal worden onderzocht. 

Verder zal met behulp van Nanobodies dit project een strategie ontwikkelen om eiwitten van de EV’s selectief uit te 

schakelen die toelaat een analyse te maken van hun rol in de parasiet-immuuncel interactie, rol in de kolonisatie van de 

tseetsee vlieg en in de activatie van immuuncellen.

Ja, binnen de twee maanden na afloop project

parasieten, Trypanosoma, extracellulaire vesikels, nanobody, chromobody, interaction, moonlighting

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

498

Graad van ernst: ernstig.                                                                                                      

Verwachte negatieve effecten: T. brucei  infectie in muizen wordt gekenmerkt door een acute fase, waarbij er 

verschillende golven van hoge parasitemie worden afgewisseld door golven met lage parasitemie, gevolgd door een 

chronische fase met stabiele hoge parasitemie. Hoge parasitemia gaat gepaard met anemie, waaraan het proefdier 

uiteindelijk overlijdt. Er zal zal een humaan eindpunt worden ingesteld (acuut gewichtsverlies van meer dan 20%, 

vorming buikwaterzucht, zichtbaar klinische symptomen. Van zodra dit punt bereikt is wordt het proefdier 

geëuthabaseerd met graduele toename van CO2.

Lot van de dieren na het project: euthanasie. De proefdieren worden geëuthanaseerd met een graduele toename van CO2.

Ref: Hawkins P, Playle L, Golledge H, Leach M, Banzett R, Coene A, Cooper J, Danneman P, Flecknell P, Kirkden R, Niel L & 

Raj M. 2007. Newcastle consensus meeting on carbon dioxide euthanasia of laboratory animals

Er zal een in vitro kinomics assay gebruikt worden om na te gaan hoe deze extracellulaire vesikels bepaalde 

immuuncellen kan beïnvloeden. Echter, de interactie tussen de parasiet en gastheer is zeer complex met tal van cellulaire 

en humorale spelers. Enkel m.b.v. proefdieren kan hiermee voldoende rekening worden gehouden bij het onderzoeken van 

het effect van deze vesikels

De gebruikte technieken (in vivo  bioluminescente beeldvorming) laten toe dezelfde dieren te gebruiken over een 

longitudinale studie. Zo kan het infectie verloop gevolgd worden in hetzelfde dier, over een tijdsspanne. Hierbij is het 

aantal nodige proefdieren aanzienlijk verminderd. 

De muis is een gevalideerd en zeer veel gebruikt model in het Trypanosoma  onderzoek. Het is uitermate geschikt voor de 

studie van Trypanosoma  infecties met behulp van bioluminescente beeldvorming. 

Een aantal handelingen worden verricht onder anesthesie; de algemene toestand van de dieren wordt nauwgezet 

opgevolgd en humane eindpunten werden ingesteld (zie hierboven). 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Effecten van maternale metabole stress op de uterus en de vruchtbaarheid: een melkkoe model.

Start 1 Oktober of 2019 - Einde 1 Oktober 2022.

Onze hypothese is dat metabole stress een belangrijke negatieve invloed heeft op de uteriene omgeving tijdens de vroege embryonale ontwikkeling. Dit 

wordt veroorzaakt door een carry-over effect van deze metabole stress op de uteriene omgeving vooral door bijvoorbeeld extracellulaire vesikels. Deze 

kunnen finaal een negatief effect uitoefenen op de interactie tussen het jonge embryo en het endometrium waardoor er een hogere graad van embryonale 

sterfte zal optreden. De uiteindelijke doelen van dit project zijn dan ook: het in beeld brengen van de metabole status/stress van koeien in de vroege lactatie 

en dit vooral in vergelijking met koeien die na het afkalven niet zullen worden gemolken en het oogsten van extracellulaire vesikels uit de baarmoeder van 

de hoger genoemde koeien (lacterend en niet lacterend). Op die manier wordt de vroegste interactie tussen baarmoeder en het pas gevormde embryo in 

kaart gebracht.

Ja, binnen de twee maanden na afloop project

onvruchtbaarheid - baarmoeder - extracellulaire vesikels - lipotoxiciteit - systemische inflammatie

ja

ja

ja

neen

neen

ja

neen

neen

Zoals eerder gemeld heeft onze onderzoeksgroep reeds veelvuldig aangetoond dat het model van de lacterende koe een zeer goed model is om het effect van 

metabole stress op de vruchtbaarheid te onderzoeken. Melkkoeien maken vroeg na het afkalven immers een periode door van negatieve energiebalans. Het 

metabool profiel van deze dieren vormt dan een heel interessant onderzoeksmodel voor humane metabole stress. Het onderzoek dat op levende koeien zal 

worden uitgevoerd is zoveel mogelijk beperkt en zal worden aangevuld met een in vitro onderzoek en in vitro experimenten.

Alle koeien zullen dagelijks van kortbij opgevolgd worden en dit zowel door het personeel van het melkveebedrijf als door de onderzoekers die in de 

onderzoeksperiode vaak op het bedrijf aanwezig zullen zijn. Afwijkingen zullen onmiddellijk worden gemeld en meer diepgaand onderzoek zal worden 

uitgevoerd wanneer er dieren een klinische abnormaliteit zouden vertonen. Alle onderzoekers betrokken in dit onderzoek zijn dierenartsen gespecialiseerd in 

medische zorg bij runderen. Op die manier worden de beste zorgen gegarandeerd.

Het belangrijkste voordeel van dit onderzoek is het feit dat reeds veelvuldig door onze onderzoeksgroep is aangetoond dat het model van lacterende 

melkkoeien model kan staan voor onderzoek omtrent het effect van metabole stoornissen op de vruchtbaarheid van de vrouw. Bij hoogproductieve koeien 

rondom het moment van afkalven komen er heel veel vetzuren in de bloedbaan en vandaar in de eierstok. Onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat 

vetzuren een negatief effect hebben op de eicel- en embryokwaliteit van de koeien. Aangetoond is dat er bij gevallen van obesitas bij de vrouw, identieke 

negatieve effecten op de vruchtbaarheid van de vrouw te verwachten zijn. In het hier beschreven onderzoek, zal dit onderzoek worden verdergezet door het 

effect van het vetmetabolisme en de typische ontsteking nu te onderzoeken op de baarmoeder en de interactie tussen het jonge embryo en de baarmoeder. 

Bovine

Totaal aantal dieren die in het onderzoek zullen worden opgenomen : 27. Diersoort: rund. Geslacht: vrouwelijk. Category: 20 multiparous cows and 7 

nulliparous heifers.

We gaan er van uit dat de handelingen die bij de koeien zullen worden uitgevoerd, enkel een beperkt ongemak zullen veroorzaken. Het nemen van 

bloestalen, het flushen van de uterus en het nemen van cytobrush stalen, evenals het aanprikken van de eierstokken (Ovum-Pick Up techniek) zijn allen 

handelingen die tegenwoordig routinematig uitgevoerd worden in de hedendaagse rundveepraktijk. Uiteraard zal er zoveel als mogelijk pijnbestrijding 

worden uitgevoerd teneinde het ongemak voor de dieren te minimaliseren (bv het uitvoeren van epiduraal anesthesie bij het manipuleren van het 

geslachtsapparaat). Na afloop van het onderzoek zullen de dieren een normaal leven verder kunnen leiden op het bedrijf.

Dit onderzoek heeft als doel kennis te genereren die overdraagbaar is naar de humane geneeskunde. In eerder onderzoek heeft onze onderzoeksgroep al 

veelvuldig aangetoond dat het model van lacterende koeien goed kan worden gebruikt om de invloed van obesitas op de vruchtbaarheid bij de vrouw te 

onderzoeken. Het onderzoeken van de eerste vitale interactie tussen baarmoeder en het jonge embryo is alleen in diermodellen mogelijk. Het rund-model 

blijkt optimaal omdat heel wat handelingen sowieso op bedrijfsniveau worden uitgevoerd. Een in-silicomodel is hier onmogelijk een waardig alternatief.  

Het aantal in het onderzoek opgenomen dieren is gebaseerd op een sample size berekening met 80% power en een vertrouwbaarheidsniveau van 95%. Op 

die manier werken we zeker met het absoluut minimum aan dieren.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Corrigeren van fout in het gen dat DFNA9 veroorzaakt met behulp van virussen die geïnjecteerd worden in het binnenoor.

2 december 2019 - 2 december 2024

Gehoorverlies is de meest voorkomende aandoening in menselijke bevolkingen, die de kwaliteit van leven van 440 miljoen mensen wereldwijd 

beïnvloedt. Evenwichtsuitval heeft een nadelig en onomkeerbaar effect op de kwaliteit van leven en kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Het doel van 

dit project is om te evalueren of gentherapie het ontstaan van gehoorverlies en evenwichtsverlies kan verminderen of voorkomen.

Ten laatste 2 maanden na de einddatum van het ECD dossier zal een retrospectieve analyse gebeuren.

gentherapie, Coch, evenwicht, gehoor, DFNA9, virale vectoren

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Dit model betreft een transgene DFNA9 muis die de P51S mutatie draagt op het Coch gen. Dit komt 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. 

Dit project is noodzakelijk om te onderzoeken of gentherapie een oplossing kan zijn om doofheid te voorkomen en het falen van het evenwicht tegen 

te gaan. Dat zou de kwaliteit van leven van miljoenen mensen wereldwijd verbeteren.

Nieuw muismodel met P51S mutatie dat DFNA9 veroorzaakt in België en Nederland

Er zullen voor het hele project 650 muizen gebruikt worden

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.

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 standaard 40 muizen per 

groep dienen getest te worden. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Aangezien we de rol van het Coch eiwit willen onderzoeken bij lawaaiblootstelling hebben we muizen nodig die het eiwit niet hebben en muizen die het wel 

hebben.

 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. 

Dit project kan leiden tot nieuwe inzichten in de rol van lawaaiblootstelling op een belangrijk eiwit in het binnenoor (coch proteine). Dit eiwit speelt ook een 

belangrijke rol bij een genetische aandoening die gehoor-en evenwichtsverlies veroorzaakt. Door dit project kunnen we onderzoeken of lawaaiblootstelling 

ook een rol kan spelen bij deze genetische aandoening.

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit project. Er zullen 2 groepen gevormd worden: muizen die het eiwit in normale hoeveelheden aanmaken in hun 

binnenoor en muizen die het eiwit niet aanmaken. 

Er zullen bij dit project in totaal 56 muizen gebruikt worden

Door de blootstelling aan lawaai kunnen de muizen tijdelijk een verminderde gehoorfunctie hebben, ook bestaat de mogelijkheid dat ze last zullen hebben 

van oorsuizen. Aangezien deze effecten tijdelijk zijn beoordelen we dit als matig ernstig. Na de proef worden de dieren op een humane manier 

geëuthanaseerd.

Studies in transgene knaagdieren zijn belangrijk om de mechanismen van een progressieve uitval van evenwichtsfunctie en gehoorverlies goed te kunnen 

begrijpen. Omdat we de functie van een eiwit willen onderzoeken bij lawaaiblootstelling hebben we levende dieren nodig.

Berekeningen hebben aangetoond dat we ongeveer 52 dieren nodig hebben om dit te onderzoeken.

Gehoorverlies is het meest voorkomende aandoening in menselijke bevolkingen, die de kwaliteit van leven van 440 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 kijken of 

blootstelling aan veel lawaai een invloed kan hebben op gehoor-en evenwichtsfunctie.

Ten laatste 2 maanden na afloop van het project zal een retrospectieve analyse geschreven worden

lawaaiblootstelling, muizen, coch eiwit, evenwicht, gehoor

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Onderzoeken of blootstelling aan veel lawaai een invloed heeft op het belangrijkste eiwit in het binnenoor.

2 december 2019 - 31 december 2020
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het embryonale en adulte menselijk cardiovasculaire stelsel is zeer complex. Deze complexiteit wordt het beste gerepresenteerd in muizen die ook over 

aortakleppen beschikken. Verder is aangetoond dat dit muismodel BAV-gerelateerde aortopathologieën presenteert zoals verdikte klepblaadjes, abnormale 

septatie van de outflow tract (OFT) en calcificatie van de OFT. Voor euthanasie zijn de richtlijnen volgens Newcastle Consensus Meeting on Carbon Dioxide 

Euthanasia of Laboratory Animals in acht genomen. Bij echocardiografische metingen worden de dieren verdoofd met isofluraan. 

Negatieve effecten op het welzijn van de dieren wordt tot een minimum beperkt door (1) getraind personeel, (2) frequentie van de onderzoeken tot een 

minimum te beperken, (3) de geschatte tijd nodig per onderzoek te beperken, en (4) dagelijkse opvolging door proefleider indien dit het experiment vereist.

In dit project worden duidelijke onderzoeksvragen gesteld: (1) ontwikkelen muizen met een SMAD6 defect BAV, (2) ontwikkelen muizen met een SMAD6 defect 

TAA en (3) wat is de bijdrage van de genetische achtergrond tot het fenotype. Wanneer dit muismodel de human pathologie ontwikkelt dan kan er een 

volgend onderzoek opgestart worden waarin de onderliggende mechanismen bestudeerd worden. Uiteindelijk zullen de resultaten een belangrijke bijdrage 

leveren aan (1) de patiëntenzorg van SMAD6 positieve mutatiedragers en familieleden, en (2) fundamentele inzichten. Bovendien kunnen de resultaten als 

springplank dienen voor translationeel onderzoek, waarbij nieuwe therapeutische aangrijpingspunten geïdentificeerd kunnen worden. 

Madh6 transgene (C57BL/6J, Sv129 en C57BL/6JxSv129) muizen worden gebruikt (genetisch gemodificeerde dieren). Madh6 is het paraloog aan het humane 

SMAD6. Een totaal van 346 muizen zijn er nodig voor dit project bestaande uit 3 dierproeven.

Een totaal van 346 muizen zijn er nodig voor dit project bestaande uit 3 dierproeven. De volgende diersoorten worden gebruikt: Sv129 wild-type mannen 

(N=19), C57Bl/6J Madh6 haplo-insufficiënte vrouwen (N=2), nakomelingen van C57Bl/6JxSv129 Madh6 haplo-insufficiënte vrouwen (N=146), nakomelingen van 

C57Bl/6JxSv129 Madh6 haplo-insufficiënte mannen (N=117), Sv129 Madh6 knock-out mannen (N=13),  Sv129 Madh6 knock-out vrouwen (N=12), Sv129 Madh6 haplo-

insufficiënte vrouwen (N=12), Sv129 Madh6 haplo-insufficiënte mannen (N=13), Sv129 wild-type vrouwen (N=12).

De ingeschatte aard van het ongemak voor de drie dierproeven is licht tot ernstig (SV2 - SV4). Het ziektebeeld is meestal asymptomatisch, en het aangetaste 

weefsel zal gebruikt  worden voor verder onderzoek. Voor euthanasie wordt gebruik gemaakt van een overdosis aan CO2 en de richtlijnen volgens Newcastle 

Consensus Meeting on Carbon Dioxide Euthanasia of Laboratory Animals zijn in acht genomen. Pups jonger dan 10 dagen oud zullen geëuthanizeerd worden 

door decapitatie.

Het humane cardiovasculaire stelsel zoals aortakleppen (aantal klepblaadjes, dikte van de klepblaadjes) en de aorta (bloedstroom metingen) is complex. De 

muis representeert deze complexiteit het beste op morfologisch, fysiologisch en embryonaal niveau. Bovendien kunnen muizen gemakkelijk genetisch 

gemanipuleerd worden.

Het minimum aantal dieren werd statistisch berekend. Bovendien werd een pilootstudie opgezet om het aantal dieren te reduceren.

Bicuspide aortaklep (BAV) is de meest voorkomende aangeboren hartafwijking, waarbij de aortaklep uit 2 klepblaadjes bestaat i.p.v. de normale 3. Tien tot 

twintig procent van de BAV patiënten ontwikkelen levensbedreigende thoracale aorta-aneurysmata (TAA) en aortadissecties. Onze onderzoeksgroep heeft een 

cruciale bijdrage van het gen SMAD6 in de etiologie voor BAV/TAA geïdentificeerd. Literatuur duidt ook op een belangrijke link tussen het gen SMAD6 en 

aortaklepafwijkingen zowel in mens als muis. Echter blijven de ziekteveroorzakende sleutelmechanismen voor BAV/TAA grotendeels onbekend. Het doel van 

dit project is om muismodel te genereren die de humane pathologie ontwikkelen.

Ja, op het einde van dit project zal een retrospectieve analyse uitgevoerd worden.

Pathologie, bicuspide aortaklep, aneurysma, SMAD6

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

12/11/2019 - 12/05/2022

Fenotypische karakterisatie van een Madh6 knockout muismodel met Sv129 genetische achtergrond voor bicuspide aortaklep-gerelateerde aortopathie.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Gezien de ernstige synaptische schade die optreedt na ruggenmergletsel, zal deze studie nieuwe informatie bieden over de vraag of de PET-beeldvorming

van synaptische densiteit nuttig zou kunnen zijn bij het bepalen van de ernst van het trauma in knaagdiermodellen van SCI met de mogelijke toekomstige

toepassing bij de beoordeling van het functionele herstel bij het onderzoeken van de werkzaamheid van nieuwe therapeutische strategieën.

C57BL/6 muizen en Sprague-Dawley ratten.

24 C57BL/6 muizen en 24 Sprague-Dawley ratten.

Belangrijk is dat het ruggenmergletselmodel dat in deze studie wordt gebruikt, het unilaterale C4-C5-contusiemodel is. Dit model veroorzaakt eenzijdige

schade aan het ruggenmerg van het dier en belemmert daarom niet volledig de motor- en organenfuncties van de dieren, waardoor de ernst van de

verwonding wordt beperkt in de weken na het trauma. 

Alle handelingen gebeuren onder verdoving. De dieren zullen op het einde van het onderzoek op een humane manier geëuthanaseerd worden door

cervicale dislocatie of perfusie.

Om het effect van een trauma op het ruggenmerg te testen, is een diermodel vereist om alle fysiologische en pathologische veranderingen na het trauma

te recapituleren.

We baseren ons op eerdere ervaringen met deze diermodelen.

Zowel muis als rat vertegenwoordigen geschikte soorten om ruggenmergletsel te bestuderen. Het voordeel van de rat ten opzichte van de muis is de 

grotere omvang van het ruggenmerg, wat de kwantificering met PET-beeldvorming kan vergemakkelijken. 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

Ruggenmergletsel (SCI) treft miljoenen mensen wereldwijd en leidt meestal tot een leven met blijvende handicaps voor tientallen jaren. Het verlies aan

functie dat patiënten ervaren wordt o.a. bepaald door het niveau van het letsel, door de omvang en de precieze anatomische locatie van de schade op dit

niveau. Gezien de ernstige synaptische schade die optreedt na SCI, willen we onderzoeken of PET-beeldvorming van synaptische dichtheid van nut kan zijn

bij het bepalen van de ernst van het trauma in knaagdiermodellen van SCI. Deze beeldvorming zou o.a. nuttig kunnen zijn bij de beoordeling van het

functionele herstel en bij onderzoek de effectiviteit van nieuwe therapeutische strategieën.

Ja, binnen 2 maanden na afloop van de studie.

PET, ratten, muizen, ruggengraat

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Meten van veranderingen in synaptische densiteit met behulp van [11C]UCB-J en microPET-beeldvorming als biomerker van ruggenmergletsel

Van 01/01/2020 tot 30/12/2021
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Achterhalen van de pathofysiologische mechanismen van arteriële stijfheid, gebruik makend van ratmodellen van vasculaire 

calcificatie. 

15-11-19 tot 30-12-21

neen

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. Dit zal in dit project worden onderzocht.

Rat (Wistar)

neen

neen

neen

neen

neen

ja, binnen twee maanden na afloop project

Arteriële stijfheid - vasculaire calcificatie - proteomics

ja

neen

De dieren zullen tijdens de studie matig ongemak ondervinden van het dieet. Tijdens de experimenten worden de dieren 

tijdelijk verdoofd om zo het ongemak tot zeer licht te beperken. Alle dieren zullen op het einde van de studie worden 

opgeofferd mbv ketamine/xylazine en zullen vervolgens leegbloeden via de retroorbitale plexus. 

270

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. Tot op heden is er geen doelgerichte behandeling voor arteriële

stijfheid. 

Het is niet mogelijk om om de pathofysiologie achter arteriele stijfheid of het effect op de verschillende organen te 

bestuderen adhv een in vitro model. Het gebruik van een organisme met een werkend hart-en bloedvatensysteem 

(vergelijkbaar met dat van de mens) is hiervoor verijst. 

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 ratten 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 ratten het meest geschikte proefdiermodel. De rat 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 ratten. 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 om de dag opgevolgd (uiterluik + gewicht) en indien een dier tekenen van groot ongemak of lijden

vertoont, zal het vroegtijdig  worden geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Paleosuchus palpebrosus  is bijzonder geschikt voor deze experimenten, omdat het de kleinste krokodillensoort is en, omdat we omwille van hun 

uitgebreide bepantsering  gebruik kunnen maken van nog kleinere halfwas individuen met volledig ontwikkelde osteodermen. Hun kleine 

lichaamsgrootte biedt uitstekende mogelijkheden om de thermoregulatie te onderzoeken, omdat (1) volledige individuen kunnen gefilmd worden met een 

hoge resolutie, (2) er gefilmd kan worden binnenin een broedstoof en (3) ze weinig bedreiging vormen voor de onderzoeker(s) tijdens het hanteren. 

De stress die de dieren zullen ervaren tijdens de experimenten is minimaal. We maken bovendien gebruik van de nieuwste methodes om thermoregulatie 

te bestuderen op een pijnloze manier (e.g., eenmalige inbrenging van temperatuur logger en filmen gebruik makende van een hittebeeld camera ipv 

thermische sondes). Bovendien zullen we gebruik maken van de overvloed aan informatie over het correct houden van deze soort om zo een 

soortspecifieke omgeving te creëren die enige stress vóór en na de experimenten zal minimaliseren. 

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 thermoregulerende functie van osteodermen in dwergkaaimannen te koppelen aan 

osteoderm morfologie. Op deze manier kunnen we voorspellingen doen 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.  

De thermoregulerende functie van osteodermen zal worden onderzocht in Cuvier's dwergkaaiman (Paleosuchus palpebrosus ).

Voor de experimenten zullen we gebruik maken van 4 halfwas individuen.

De stress die de dieren tijdens de experimenten zullen ervaren, zal naar verwachting  licht zijn. Het implanteren van zeer kleine temperatuur loggers zal 

gebeuren onder verdoving en geen pijn is verwacht na deze procedure. We verwachten geen negatieve effecten tijdens de eigenlijke experimenten omdat 

deze betrekking hebben tot gedragingen die dagelijks door dieren in de natuur worden uitgevoerd (e.g., thermoregulatie). Na afloop van de experimenten 

zullen de dieren terug naar de bron gaan (kweker).

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 thermoregulatie 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.

Omdat we geïnteresseerd zijn in de temperatuurvariatie van de huid met en zonder osteodermen onder verschillende omstandigheden (gecontroleerd / 

halfnatuurlijk), is het aantal geregistreerde temperatuurmetingen belangrijker dan het aantal proefdieren. Desalniettemin is een steekproefgrootte van 

vier gekozen om rekening te houden met elke variatie die zou kunnen voortvloeien uit kleine verschillen in grootte, geslacht of andere niet-gerelateerde 

gedragseffecten (bijvoorbeeld verlegenheid, voedingsstatus, etc.). 

Verschillende diersoorten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van osteodermen - beenplaatjes gelegen in de dermislaag van de huid. Hoewel men 

vroeger dacht dat deze osteodermen dienden ter bescherming tegen roofdieren, blijkt uit recente studies dat deze eerder een fysiologische rol spelen, i.e., 

tijdens thermoregulatie. Hoewel deze thermoregulatie hypothese al meerdere malen getest is bij krokodilachtigen, zijn de resultaten tegenstrijding, wat 

vermoedelijk een gevolg is van grote verschillen in experimenteel studieontwerp. Tijdens deze studie zal een nauwkeurige experimentele benadering 

worden gebruikt om de thermoregulatie hypothese te onderzoeken door gebruik te maken van een kleinblijvende dwergkaaiman soort (Paleosuchus 
palpebrosus ).

Ja, na afloop van de experimenten

Thermoregulatie, krokodil, warmtebeeld

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Functie van beenplaatjes tijdens de thermoregulatie bij krokodillen

01/12/2019 tot 30/11/2020
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Onderzoek naar rechtstreekse detectie van Mycoplasma bovis  bacteriën in stalen van de diepe luchtwegen bij kalveren.

2 maanden

kalveren - longontsteking - Mycoplasma bovis  - rechtstreekse detectie 

neen

ja

neen

neen

neen

Minimale negatieve effecten worden verwacht dankzij het gebruik van minimaal invasieve methoden. De meest stresserende 

handeling is de eenmalige broncho-alveolaire lavage. De dieren zullen na de proef in leven blijven en zullen gestald blijven op 

het bedrijf van herkomst. 

Deze proef richt zich specifiek op een bacterie die longontsteking veroorzaakt bij kalveren. Tevens wordt een klein lavage 

volume getest dat specifiek is voor het gebruik bij kalveren. Vanwege de grote onderlinge verschillen kunnen geen andere 

diersoorten voor deze proef gebruikt worden. Alternatieve dierloze proeven zijn in dit geval ook minder nuttig omdat de 

bekomen resultaten representatief moeten zijn voor veldinfecties die voorkomen op praktijkbedrijven. 

Voor het bekomen van een statistisch significant effect is het genoemde aantal proefdieren het minimaal noodzakelijke. 

De gebruikte diersoort is noodzakelijk omdat kalveren het onderwerp van deze studie zijn. Dit model maakt gebruik van 

methoden die gebruikt worden op het staande en niet verdoofde kalf waardoor het ongemak voor de dieren minimaal is. De 

behaalde resultaten zijn direct toe te passen op de huidige bedrijven in Vlaanderen. De kalveren zullen allen maar eenmalig in 

de proef worden opgenomen en zullen deskundig en rustig benaderd en gefixeerd worden om de stress tot het minimum 

niveau te beperken. 

De bacterie Mycoplasma bovis  veroorzaakt longonsteking bij kalveren. Het is belangrijk zieke dieren snel op te sporen en te 

behandelen. Hiervoor is een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij de bacterie rechtstreeks vanuit stalen van de diepe 

luchtwegen opgespoord kan worden.  Een aantal factoren, afhankelijk van de manier waarop stalen voor deze techniek 

genomen worden, zullen getest worden om de detectiemethode te optimaliseren.

Door middel van dit project kan het opsporen van de bacterie Mycoplasma bovis bij kalveren versneld worden. Hierdoor 

kunnen zieke dieren snel opgespoord worden en kan spreiding van ziekte voorkomen worden. Dit leidt uiteindelijk tot een 

daling van het gebruik van antibiotica en verhoogt de genezingskans van de dieren.

Maximaal 160 kalveren (met een lichaamsgewicht van 45 - 200 kg en een leeftijd van 1 week tot 2 maanden). 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Controleren van de werkzaamheid van een bestaand vaccin tegen PCV2 (Porcien Circo Virus type 2) dat mogelijk op de Europese markt komt.

Voorjaar 2019, 7 weken

In dit experiment wordt onderzocht of biggen antistoffen produceren na inenting met een bestaand vaccin tegen PCV2 dat mogelijk op de Europese 

markt komt.

Vaccinontwikkeling, PCV2, antistofrespons

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

PCV2 infecteert enkel varkens.

Er wordt rustig met de dieren omgegaan (rustig optillen,..). Verder worden de dieren tijdens de onaangename handelingen (bloedname,…) afgeleid met 

verrijkingsmateriaal (bijvoorbeeld een hoeveelheid voeder op de grond). Na de vaccinatie wordt een extra beloning gegeven bij het verlaten van de stal 

(voeder + ijsblokjes op de grond).

Indien de dieren antistoffen produceren na vaccinatie kan dit vaccin op relatief korte termijn op de Europese markt komen. Een voordeel voor de 

Europese varkens en varkenshouders, aangezien PCV2 chronisch lijden en opbrengstverlies veroorzaakt.

Varkens, afkomstig van een commercieel bedrijf.

Er zullen maximaal 18 dieren gebruikt worden.

De dieren worden 2 maal gevaccineerd (prik in de nek) en er wordt op 5 tijdstippen bloed genomen om na te gaan of de dieren antistoffen aanmaken 

na vaccinatie. De verwachtte ersnt van deze handelingen is licht, deze handelingen zorgen namelijk slechts voor een kort moment van ongemak. Na het 

project worden de dieren op humane wijze geeuthanaseerd.

Er bestaat to op heden nog geen alternatieve methode om de immuunrespons na vaccinatie te bestuderen.

Het minimum aantal dieren nodig voor een betrouwbaar resultaat werd berekend aan de hand van de power.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit 

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de dieren na het 

project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken 

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom het 

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van 

de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Er wordt voor varkens gekozen omdat de experimenten gericht zijn op virussen die varkens infecteren. Daarom moeten cellen afkomstig van varkens 

gebruikt worden.

Naast de wettelijk verplichte verrijking zal geprobeerd worden om de biggen te conditioneren zodat de bloednames minder stress veroorzaken.

Wanneer door deze experimenten een beter beeld wordt verkregen van wat het virus doet, kunnen nieuwe technieken ontwikkeld worden om deze 

ziekten te bestrijden.

Varkens, afkomstig van een commercieel bedrijf.

Er zullen in een periode van 5 jaar maximaal 100 dieren gebruikt worden.

De dieren zijn bloed donoren voor verschillende in vitro experimenten. Daarom zal er maximaal 1 maal per week een kleine hoeveelheid (10-20 ml) 

bloed genomen worden van de dieren. Dit zorgt slechts voor een beperkt ongemak gedurende een kort moment. Na 6 maanden (een periode die 

gelijkstaat aan de opfok van een vleesvarken) worden de dieren geeuthanaseerd en worden er nieuwe dieren aangekocht (wanneer het nodig is voor 

de in vitro experimenten).

De dieren zijn bloed donoren voor verschillende in vitro experimenten. Deze dieren dragen dus bij tot de vermindering van dier-experimenten. 

Omdat voor onze in vitro technieken toch nog dierlijke cellen of bloed nodig zijn, zijn we echter genoodzaakt om hiervoor nog een beperkt aantal 

dieren aan te houden.

De dieren zijn bloed donoren voor verschillende in vitro experimenten. Deze dieren dragen dus bij tot de vermindering van dier-experimenten. 

Omdat voor onze in vitro technieken toch nog dierlijke cellen of bloed nodig zijn, zijn we echter genoodzaakt om hiervoor nog een beperkt aantal 

dieren aan te houden.

Om allerlei ziekten bij varkens (zoals PCV2, PRRSV,…) beter te begrijpen kan in het labo basis onderzoek gebeuren (bijvoorbeeld onderzoeken hoe het 

virus in interactie gaat met verschillende cellen). Hiervoor zijn niet altijd dieren nodig, maar wel hun cellen of bloed.  Wanneer door deze 

experimenten een beter beeld wordt verkregen van wat het virus doet, kunnen nieuwe technieken ontwikkeld worden om deze ziekten te bestrijden.

In vitro experimenten,bloeddonoren

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Bloeddonoren voor in vitro experimenten

2019, 5 jaar
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Immunotherapie onder de tong als behandeling voor paarden met zomereczeem

De studie verloopt over een periode van 6 maand.

Sublinguale immunotherapie heeft als doel een allergisch individu minder gevoelig te maken. Dit door de stoffen waar een individu allergisch op 

reageert in een heel lage hoeveelheid herhaaldelijk onder de tong aan te brengen. Deze vorm van behandeling blijkt reeds bij de mens en de hond 

werkzaam te zijn. Zomereczeem bij paarden wordt opgewekt door een allergische reactie op steken van muggen (oa. Culicoïdes). De paarden met 

deze ziekte ondervinden enorme jeuk en krabben zich hierdoor soms tot bloedens toe. Momenteel is er voor deze aandoening geen behandeling. In 

deze studie willen we bekijken of de paarden geholpen zijn op lange termijn als de eiwitten van de muggen gedurende een bepaalde periode onder 

de tong worden toegediend.

zomereczeem, immunotherapie onder de tong, Culicoides mug

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De aandoening is niet te vergelijken met een aandoening bij een andere diersoort. De klachten zijn alleen bij paarden aanwezig. De paarden mogen 

tijdens de periode van de studie in hun vertrouwde omgeving blijven. Als de eigenaar dit nodig acht mogen de paarden verder behandeld worden 

met de preventieve maatregelen om de jeuk te verminderen (deken, opstallen, insectenspray). Als extra diagnose middel zullen huidtesten worden 

uitgevoerd. Dit zonder verdoving, indien mogelijk om de paarden niet onnodig te belasten. De enige andere pijnprikkel aanwezig is deze van een 

bloedafname.

Paarden die voordien een deken aan hadden, overdag binnen bleven, werden behandeld met insectenspray, … mogen verder zo behandeld worden 

indien nodig volgens de eigenaar. 

De huidtest wordt zonder verdoving uitgevoerd indien mogelijk, aangezien het slechts maximaal 6 injecties zijn.

Zomereczeem komt in Vlaanderen bij ongeveer 9,5% van de Belgische Warmbloed Paarden voor. De huidige maatregelen zijn vooral maatregelen om 

het paard van de muggen af te schermen vb. vliegendekens opleggen, het paard binnen houden, insectenspray gebruiken,.... Met deze studie trachten 

we een manier te vinden om de paarden op langere termijn te helpen en de symptomen langdurig te verminderen. 

Er zal gebruik gemaakt worden van paarden.

Er worden 20 paarden gebruikt. Tien paarden die zullen worden behandeld, 10 paarden die als controle zullen worden gebruikt en dus een placebo 

oplossing toegediend krijgen.

De paarden zijn afkomstig van eigenaars en blijven na verloop van de studie bij hun eigenaar. Als mogelijke lichte complicatie kan tijdelijk 

verergering van de klachten optreden. Indien de therapie niet werkzaam is, zal het paard de symptomen nog vertonen tijdens de studie. Deze 

klachten zullen dan onder controle worden gehouden door preventieve maatregelen (zie hierboven). Zeer zelden treedt een ernstigere reactie op bij 

sublinguale immunotherapie, deze reactie kan worden gecontroleerd door het toedienen van anti-allergische medicatie (corticosteroïden).

 Alternatieve manieren van onderzoek, zonder levende paarden zijn niet mogelijk. Dit aangezien deze aandoening alleen bij paarden voorkomt en 

men in het labo de cellen  die een cruciale rol spelen in het ontstaan van de ziekte nog niet kan kweken. Ook is er geen labotest beschikbaar die 

duidelijk de diagnose stelt van zomereczeem. Er wordt vooral gebruik gemaakt van bloedanalyse en lokale huidtesten. Belangrijk voor de diagnose 

zijn een gesprek met de eigenaar en de symptomen die de paarden vertonen.

In dit project zullen 20 paarden worden gebruikt. Voor de berekening van het aantal dieren werd gebruik gemaakt van steekproefgrootte bepaling 

aan de hand van statistische analyse (Power analyse voor een tweezijdige statistische hypothese). Aan de hand van statistische programma's werd 

voor elk evaluatie criterium een minimale steekproefgrootte bepaald. Als minimum werd 10 paarden per groep gevonden, bij een lager aantal levert 

de studie geen betrouwbare resultaten op.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Tot op heden is er geen werkend vaccin voor deze darmontsteking. Hierdoor wordt veel antibiotica gebruikt voor de behandeling van de ziekte. Om 

het dierenwelzijn te verhogen en antibioticum gebruik te verminderen is preventie essentieel. Voordat een werkend vaccin kan ontwikkeld worden 

tegen deze bacteriële darmontsteking moet eerst achterhaald worden welke eiwitten van belang zijn bij het ontwikkelen van de ziekte. Eens de 

essentiële eiwitten gekend zijn, kunnen deze gebruikt worden in een vaccin. Het aantonen van het belang van deze 2 eiwitten kan leiden tot de 

ontwikkeling van een vaccin voor deze bacteriële darmontsteking.

Kippen

Proef 1: 130 kippen, proef 2: 378 kippen

Proef 1: Op twee opeenvolgende dagen zullen de kippen via de bek 1 ml van de opgegroeide bacteriën toegediend krijgen. Hierbij worden ze 

vastgehouden door een tweede persoon. Drie dagen later worden de dieren op een correcte manier geëuthanaseerd, waarna darminhoud en staaltje 

van de beschermde slijmlaag op de darm worden genomen om de innesteling van de bacteriën na te gaan. In deze proef zullen de dieren geen 

darmontsteking ontwikkelen.

Proef 2: De dieren zullen op dag 18, 19 en 20 via de bek 1 ml van de opgegroeide bacterie toegediend krijgen, waarbij ze telkens vastgehouden worden 

door een tweede persoon. Dit protocol wordt op punt gesteld voor een subklinisch model, wat wil zeggen dat de dieren geen duidelijke klinische 

tekenen vertonen, hoewel er wel enig ongemak kan zijn door de verkregen darmletsels. Op dag 21 zullen de dieren op een correcte manier 

geëuthanaseerd worden en zullen de darmen bekeken worden voor het bepalen van het aantal en de omvang van de necortische letsels.

Nadat voorgaand labo-onderzoek heeft aangetoond dat de eiwitten een effect hebben op de beschermende slijmlaag in de kippendarm, moet de rol 

van deze eiwitten in deze darmontsteking aan de hand van een diermodel bevestigd worden.

Via een statistische analyse werd het minimum aantal kippen berekend dat nodig is om een relevant verschil te zien tussen de verschillende groepen.  

Ook de resultaten van voorgaande proeven werden bekenen om het aantal dieren te berekenen dat minimaal nodig is om voldoende informatie te 

kunnen verzamelen (proef 2). Voor proef 1 werd een grondige literatuurstudie gedaan om het mogelijk effect van de eiwitten in de kippendarm te 

kunnen in schatten en het minimum aantal dieren te kunnen berekenen.

Deze bacteriële darmontsteking is een belangrijke aandoening die voorkomt bij vleeskippen, waardoor deze diersoort dus gebruikt wordt. Het is niet

de bedoeling dat het infectiemodel uitwendige symptomen veroorzaakt bij de dieren. Indien dieren toch ernstige symptomen vertonen worden ze

voortijdig op humane wijze geëuthanaseerd. De dieren worden in groep op schavelingen gehuisvest. Dagelijks krijgen ze vers drinkwater en voeder. Er

wordt nauw gelet op het (drink/voeder)gedrag van de dieren zodanig dat overdreven ongemak snel opgemerkt kan worden.

Het hoofddoel is na te gaan wat het effect is van twee bacteriële eiwitten in zowel de innesteling van de bacterie in de darm als in bij het ontstaan 

van een bacteriële darmontsteking bij vleeskippen. Deze twee eiwitten zijn uniek voor de bacterie die deze darmontsteking veroorzaakt en voorgaand 

labo-onderzoek heeft reeds aangetoond dat deze eiwitten een activiteit kunnen uitoefen op de slijmlaag die de kippendarm beschermt. In dit project 

wordt nagegaan of deze eiwitten essentieel zijn voor het innestelen van de bacterie in de kippendarm (proef 1) en of het verwijderen van deze 

eiwitten uit de bacterie ertoe leidt dat deze een minder ernstige of geen darmontsteking meer kan veroorzaken (proef 2).

bacteriële darmontsteking / vleeskip

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Effect van twee bacteriële eiwitten op de bacteriële innesteling in de darm en het ontstaan van een bacteriële darmontsteking bij vleeskippen.

2 maanden
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De student Diergeneeskunde leert op een praktische manier omgaan met en hanteren van paarden, wat een belangrijke vaardigheid is voor een 

toekomstig dierenarts. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en 

modellen (vb. plastic dummy paardenmodel waarop het aandoen van een halster en deken kan ingeoefend worden). Het interpreteren van lichaamstaal 

en het benaderen en hanteren van een paard kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van modellen. Hiervoor is ook omgang met levende 

paarden noodzakelijk.

Paarden

7 paarden

De studenten wordt aangeleerd hoe ze paarden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt speciale nadruk

gelegd op het belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De handelingen tijdens dit practicum zijn

dezelfde als tijdens de normale dagelijkse verzorging van het dier en de studenten staan onder continue begeleiding van de onderwijsbegeleider (een

dierenarts die met succes de proefdierkunde opleiding heeft gevolgd). Daarom wordt geen negatief effect op het welzijn van het dier verwacht. Na het

project blijven de paarden aanwezig als onderwijsdieren op de faculteit Diergeneeskunde.

De studenten leren tijdens deze practica veilig en professioneel omgaan met levende paarden. De studenten worden voorbereid op dit practicum door

een eerdere sessie waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en modellen (vb. plastic dummy paardenmodel waarop het aandoen van een halster en

deken kan ingeoefend worden). Het interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en hanteren van een paard kan echter niet enkel aangeleerd

worden aan de hand van modellen. Hiervoor is ook omgang met levende paarden noodzakelijk.

Het practicum wordt meermaals herhaald voor verschillende groepen van 8-10 studenten. Per halve dag worden vier groepen gedoceerd. Tijdens dit

practicum worden per groep 2 paarden gebruikt zodat niet steeds hetzelfde paard benaderd, gevangen en rondgeleid moet worden. Het practicum

duurt ongeveer een uur. In het academiejaar 2018-2019 wordt het practicum 23 keer gegeven. Er zal geroteerd worden tussen de zeven beschikbare

paarden om het aantal practica per paard te beperken. Per dier betekent dit bijgevolg 6-7 practica van ongeveer 1 uur.

De student leert omgaan met een levend paard op een professionele, veilige en diervriendelijke manier. Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het

belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. Er

wordt regelmatig een ander paard gebruikt om de dieren niet teveel te stresseren.

De studenten leren tijdens deze practica veilig en professioneel omgaan met paarden. Eerst en vooral leren ze kijken naar de lichaamstaal van het

paard en deze interpreteren. Vervolgens wordt ingeoefend hoe ze paarden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren.

Hierbij wordt gedemonstreerd en ingeoefend hoe het paard te benaderen, te vangen, een halster aan te doen, vast te binden en te leiden. Ook worden

eenvoudige handelingen die noodzakelijk zijn bij de dagelijkse verzorging van paarden ingeoefend, bijvoorbeeld inspectie en verzorging van de hoeven

en het aandoen van een deken en bandages

Ja, binnen het jaar na afloop van het project.

paard, omgang, hanteren, lichaamstaal

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Aanleren van lichaamstaal, omgaan met en hanteren van paarden.

11/3/2019-17/5/2019
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 bijkomende effect van cholestyramine op de schildklierfunctie na te gaan zal bloedstaalen worden afgenomen net voor de start van de

behandeling. Indien deze medicatie in combinatie met het dieet onvoldoende effect zou blijken te hebben, zullen de andere behandelingsopties

nogmaals met de eigenaar worden besproken. De meest voorkomende bijwerking van cholestyramine bij mensen is constipatie. Dit is doorgaans

mild en van voorbijgaande aard.

Het is belangrijk om katten met een overactieve schildklier te gebruiken om een correct beeld te krijgen van het effect van cholestyramine op de

schildklieractiviteit bij deze specifieke diersoort.

Er werd een power analyse uitgevoerd gebaseerd op studies die het effect van de klassieke behandelingsmethoden methimazole en radioactief

jood op de overactieve schildklier van katten hebben onderzocht. Hierbij werd het minimaal aantal katten berekend dat nodig is om een

significant effect aan te tonen van cholestyramine op de schildklierfunctie, indien dit effect er daadwerkelijk is.

Voor deze proef worden katten met een overactieve schildklier gebruikt, omdat specifiek het effect wordt onderzocht van cholestyramine op de

schildklierfunctie bij deze diersoort. De katten komen op consultatie met hun eigenaar en stress wordt tot het minimum beperkt. Onafhankelijk

van het type behandeling, moet er bij alle katten met een overactieve schildklier op regelmatige basis bloed worden afgenomen om de

schildklierfunctie en algemene bloedwaarden te controleren.

Een overactieve schildklier is een vaak voorkomend probleem bij oudere katten. Deze aandoening leidt o.a. tot gewichtsverlies, maagdarm- en

hartproblemen. Er bestaan reeds verschillende behandelingsopties, elk echter met bijhorende nadelen of bijwerkingen. Voor een deel van de zieke

katten bieden de huidige beschikbare opties dan ook geen oplossing omwille van het verhoogde narcoserisico, de beperkte beschikbaarheid van

sommige behandelingen, of erge bijwerkingen van bepaalde medicatie. Bij mensen met een overactieve schildklier wordt soms cholestyramine

gebruikt, een hars dat de heropname van schildklierhormoon thv de darm vermindert. Het doel van deze studie is om het effect van

cholestyramine op de overactieve schildklier te bestuderen bij katten die hier specifieke voeding voor krijgen.

Naast bovenvermelde problemen bij de bekende behandelingsopties is het (levenslang) geven van pillen bij sommige katten onmogelijk. Voeding

specifiek ontwikkeld voor katten met een overactieve schildklier leek hier een oplossing te bieden, maar heeft vaak onvoldoende effect. Het

voordeel van de stof cholestyramine is dat het in deze diervoeding zou kunnen worden verwerkt zodat bijkomend geen aparte medicatie moet

worden toegediend bij katten die tabletten weigeren in te nemen en/of erge bijwerkingen vertonen met de klassieke medicatie.

106 eigenaarskatten met een overactieve schildklier

neen

neen

neen

Effect van cholestyramine als bijkomend middel bij katten met een overactieve schildklier

5 jaren

katten, overactieve schildklier, medicatie, voeding

neen

ja

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Invloed van regulatorische T cel opregulatie op een besmetting met Helicobacter suis .

4 jaar

Helicobacter suis  (H. suis ) is een bacterie die maagproblemen veroorzaakt bij varkens en mensen. Momenteel bestaat er geen goede behandeling 

tegen een infectie met deze bacterie bij varkens en blijft de bacterie levenslang aanwezig in het varken, wat resulteerd in verschillende 

maagproblemen. Een verhoogd activiteit van regulatorische T cellen (Tregs = bepaalde groep van witte bloedcellen) kan hieraan de basis liggen. 

Daarom willen we het effect van een dagelijkse lage dosis van cyclofosfamide (CF), wat de activiteit van Tregs verlaagt, nagaan op de infectie.

Helicobacter suis,  regulatorische T cel

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het muismodel is zeer geschikt om het ziektebeeld bij mens en dier veroorzaakt door Helicobacter bacteriën te bestuderen. 

Bij het toedienen van de bacteriën in de maag zullen de dieren onder algemene verdoving worden gebracht om het ongemak te beperken. Er zullen 

ook inspanningen worden gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren: nestmateriaal, huisjes als schuilplaats en wc rolletjes als 

knaagmateriaal worden voorzien. Enkel indien goede resultaten worden bekomen bij muizen, kan er worden overwogen om deze effecten ook in 

varkens te onderzoeken.

Momenteel bestaat er geen behandeling die varkens volledig kan beschermen tegen H. suis en de problemen die deze bacterie veroorzaakt. Deze 

bacterie komt vaak voor bij varkens en kan overgedragen worden naar de mens. Het is geen optie om varkens te behandelen met antibiotica die 

ook gebruikt worden bij mensen, omdat daardoor bacteriën kunnen ontstaan die ongevoelig worden voor deze antibiotica. Door deze studie 

kunnen we nagaan wat het effect van een Treg verlaging is op de Helicobacter suis  infectie en of op deze manier de infecties kunnen worden 

aangepakt.

Muizen

120 muizen

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 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. Bij de euthanasie wordt onder volledige verdoving de nek gebroken.

Tot op heden is er geen alternatief beschikbaar om de ontwikkeling van maagontsteking en andere maagproblemen te bestuderen.

Er worden slechts zoveel dieren gebruikt als statistisch vereist om een wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen. Dit aantal werd bepaald na 

samenspraak met een statisticus.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Uit wetenschappelijke documentatie is gebleken dat het varken een goede kandidaat is als model voor de mens. Bovendien zijn varkens relevant wegens de 

negatieve impact van mycotoxines op de varkenssector .                        

De dieren zullen een minimale pijnervaring ondervinden aangezien de katheters geplaatst worden onder verdoving. Daarnaast zorgt het kathetersysteem ook 

voor een minimale belasting van de dieren. 

Schimmelgifstoffen veroorzaken grote economische verliezen in de varkenssector. Tot nu toe werd het lot van het nieuw NX toxine in speenbiggen nog niet 

bestudeerd. Dit is belangrijk, aangezien juvenielen nog gevoeliger zijn voor de effecten. Resultaten kunnen gebruikt worden in de risico-analyse van 

schimmelgifstoffen voor biggen, maar kunnen ook gebruikt worden in de risico-analyse voor jonge kinderen.

speenbiggen, 4 weken oud. Het minimale aantal om zulke studies uit te voeren (gebaseerd op statistische analyse) zal gebruikt worden: 8 dieren.

9

De dieren zouden eventueel stress kunnen ondervinden na de verhuis van het varkensbedrijf naar de faculeit. Daarnaast kan ook de operatie (plaatsing van 

de katheters voor bloedafname) voor enige stress zorgen. Indien er problemen optreden met de katheters zouden de dieren hier eventueel hinder van kunnen 

ondervinden. Het NX toxine is qua chemische structuur gelijkaardig aan een ander veel voorkomend mycotoxine, DON, waarmee het laboratorium ervaring 

heeft en waarbij in de voorgestelde studieopzet geen negatieve effecten verwacht worden. Na afloop van de studie worden de dieren geëuthanaseerd.

Het gedrag van het mycotoxine in het lichaam wordt beïnvloed door verschillende factoren in het lichaam. Tot op heden bestaan er nog geen alternatieve 

methoden om deze factoren te kunnen nabootsen zonder gebruik te maken van proefdieren. 

Een minimum van 6 dieren wordt vooropgesteld voor het uitvoeren van deze studie. Aangezien er steeds een uitval mogelijk is (e.g. verstopte katheters), 

zullen in totaal 8 biggen nodig zijn. Een extra big zal gebruikt worden ter uitvoering van een preliminaire studie (dosisbepaling). Een two-way crossover 

design verlaagt de variabiliteit tussen de dieren én het vereiste aantal proefdieren. 

Mycotoxines zijn stoffen geproduceerd door schimmels op diverse graangewassen. Ze komen onvermijdelijk in de menselijke voeding en diervoeding terecht. 

Recent werd een nieuw mycotoxine ontdekt dat veel voorkomt in tarwe en mais. Het project heeft tot doel om na te gaan hoe dit schimmel NX mycotoxine 

wordt verwerkt in het lichaam van varkens. Daarbij zal nagegaan worden of het toxine en in welke mate het opgenomen wordt vanuit de darm in de 

bloedbaan, en hoe snel het terug uitgescheiden wordt. Deze informatie is cruciaal om een risico-inschatting te maken naar de veiligheid van deze 

schimmelgifstof.

mycotoxines, varken, toxicokinetiek, voedselveiligheid, risicoanalyse

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Studie naar het lot van een nieuwe schimmelgifstof die voorkomt in granen (NX toxine) in de voeding van het varken.

voorjaar 2019
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis werd reeds vaak gebruikt als model voor Giardia infecties, ondermeer omdat ze geïnfecteerd kan worden met haar natuurlijk parasiet, Giardia 

muris. Ook om praktische redenen is de muis het meest geschikt (huisvesting, voeding, kostprijs, handelbaarheid). De muis is een zeer klein handelbaar 

dier dat snel vele nakomelingen heeft. 

De dieren worden dagelijks opgevolgd door hiervoor opgeleide personen en verblijven in een comfortabele kooi met kooiverrijking (nest- / 

schuilmateriaal, knaagstokjes,...) en constante temperatuur. 

Giardia is een veel voorkomende parasiet. Via dit project kan verder onderzoek gevoerd worden naar interacties tussen de parasiet en de gastheer en

kunnen er op langere termijn vorderingen gemaakt worden in het achterhalen van de oorzaken van langdurige Giardia infecties. Deze zorgen bij kalveren

in de veeteelt voor productieverliezen en een algemeen verminderde gezondheidstoestand van de dieren.

Voor deze studie zullen muizen gebruikt worden

Er zullen voor deze studie 60 muizen gebruikt worden

Aangezien de dieren slechts beperkt zullen gehanteerd worden (enkel voor orale infectie en het oraal toedienen van een kleurstof met een beperkt

volume), wordt het ongemak tot een minimum beperkt. Door de lage infectiedosis zullen de dieren geen ongemak van de infectie zelf ondervinden.

Aangezien de dunne darm moet verzameld worden, zullen de dieren worden geëuthanaseerd aan het einde van de proef.

Gezien de complexiteit van de immuunrespons is het niet mogelijk deze reacties na te bootsen buiten een levend dier.

Door statistisch analyse werd het minimum aantal dieren berekend dat moet worden gebruikt om resultaten te kunnen bekomen die duidelijk zijn en niet 

louter op toeval berusten.

Giardia duodenalis is een veel voorkomende darm parasiet die vele verschillende gastheren kan infecteren. Infecties zijn onder andere beschreven bij

mensen, runderen, katten en honden en kunnen aanleiding geven tot maag-darm klachten zoals diarree en braken. Meestal gaat deze ziekte vanzelf over

omdat er na verloop van tijd beschermende immuniteit ontstaat. Sommige gastheren ontwikkelen echter chronische symptomen. Onderzoek heeft reeds

vele factoren kunnen aantonen die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van immuniteit. Doel van dit project is om na te gaan welke invloed een antibiotica

behandeling heeft op een Giardia muris infectie.

ja, in de maanden na afloop van de proef. Deze tijd is nodig om alle verkregen informatie te verwerken en de resultaten duidelijk te kunnen evalueren 

Giardia muris , muis, immuunrespons

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Onderzoek naar het ontstaan van de immuniteit tegen de parasiet Giardia

5 weken
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis werd reeds vaak gebruikt als model voor Giardia infecties, ondermeer omdat ze geïnfecteerd kan worden haar natuurlijke parasiet, 

Giardia muris. Ook om praktische redenen is de muis het meest geschikt (huisvesting, voeding, kostprijs en handelbaarheid). De muis is een zeer 

klein handelbaar dier dat snel vele nakomelingen heeft. 

De dieren worden dagelijks opgevolgd door hiervoor opgeleide personen en verblijven in een comfortabele kooi met kooiverrijking (nest- / 

schuilmateriaal, knaagstokjes,...) en constante temperatuur.

Aan de hand van deze studie zou het mogelijk zijn om specifieke vetten te identificeren die een rol spelen in een Giardia infectie. Dit zou 

vervolgens kunnen worden teruggekoppeld aan de activiteit van verscheidene eiwitten die verantwoordelijk zijn voor het transport van vetten 

in en uit de darmcellen. Dit alles zou mogelijks kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen chronische besmettingen 

met Giardia. 

In deze studie zullen muizen gebruikt worden

Er zullen voor deze studie 35 muizen gebruikt worden

De enige handeling die gebeurt met de muizen is de infectie en het tijdelijk afzonderen in plastiek kooitjes voor het collecteren van de mest. 

Gezien het beperkte volume van de infectie en het voorzichtig oraal toedienen ervan zal dit weinig ongemak opleveren. Op het einde van het 

project zullen de dieren worden geëuthanaseerd d.m.v. cervicale dislocatie. 

Gezien de complexiteit van de samenstelling van vetten in het darmstelsel is het niet mogelijk dergelijke interacties tussen gastheer en parasiet 

na te bootsen.

Door statistische analyse werd het minimum aantal dieren berekend dat moet worden gebruikt om resultaten te kunnen bekomen die duidelijk 

zijn en niet louter op toeval berusten.

Giardia is een veel voorkomende darmparasiet die verschillende gastheren kan infecteren. Infecties zijn onder andere beschreven bij mensen, 

runderen, katten en honden en kunnen aanleiding geven tot giardiasis. Het ziektebeeld wordt gekarakteriseerd door maag-darmklachten zoals 

diarree en braken. Veelal is deze ziekte zelflimiterend door het optreden van een beschermende immuniteit. Sommige gastheren evenwel 

ontwikkelen chronische symptomen. In deze studie willen we kijken naar de invloed van de parasiet op de samenstelling van vetten in de darm 

van de gastheer. 

ja, in de maanden na afloop van de proef. Deze tijd is nodig om alle verkregen informatie te verwerken en de resultaten duidelijk te kunnen 

evalueren 

Giardia, vetten, metabolisme, vetten transporters

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Is er een verandering te zien in de samenstelling van vetten in de darm na een besmetting met Giardia?

2 X 5 weken
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie
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van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 
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2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
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lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Nagaan van de immuun parameters tegenover Mycoplasma hyopneumoniae  in colostrum en melk van zeugen. 

10 maanden

Het doel is om na te gaan wat de verschillende parameters zijn van de celgemedieerde immuniteit specifiek tegenover M. hyopneumoniae  in colostrum en melk 

van zeugen. Er zal nadien ook in het bloed van de biggen gekeken worden welke maternale immuniteit tegenover M. hyopneumoniae  er is doorgegeven vanuit 

de biest van de zeug en hoe deze in vitro reageert na stimulatie met M. hyopneumoniae . Een tweede doelstelling is nagaan wat het overleggen van biggen van 

de moeder zeug naar een andere zeug als gevolg heeft op deze immuunparameters bij de biggen. 

M. hyopneumoniea,  immuun parameters, celgemedieerde immuniteit, zeugen, colostrum, melk, biggen 

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Hier werd gekozen voor varkens omdat dit de enige diersoort is die geïnfecteerd wordt met Mycoplasma hyopneumoniae . Het doel is dan ook om na te gaan 

(naast humorale immuniteit) wat de specifike celgemedieerde immuun parameters tegen M. hyopneumoniae  zijn in colostrum en melk van zeugen en hoe deze 

de big beschermen. Aangezien dit zeer specifiek onderzoek is kan het niet anders dan dat dit gebeurt in de doeldiersoort, hier dus het varken.  

De handelingen die zullen gesteld worden zijn bloedafname, nemen van een laryngeale swab, colostrum en melk verzamelen. Dit zijn handelingen die in de 

praktijk regelmatig gesteld worden, er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht. Bovendien worden de stalen genomen door een ervaren persoon en 

blijven de dieren op het bedrijf wat de stress tot een minimum beperkt. Het welzijn van de dieren wordt ook dagelijks gecontroleerd ofwel door de veehouder 

zelf die het dagelijkse management voor zich neemt ofwel door de onderzoeker en dierenartsen op het moment van staalname. 

Mycoplasma hyopneumoniae  is het primaire agens van enzoötische pneumonie, een chronische respiratoire ziekte bij varkens. De overdracht gebeurt 

voornamelijk van zeug naar big in de eerste levensweken. Het is dus van belang de big zo goed mogelijk te beschermen tegen een infectie en daarin is de 

maternale immuniteit belangrijk. Wij hopen meer inzicht te brengen in de celgemedieerde maternale immuniteit tegenover M. hyopneumoniae . Het overleggen 

van biggen gebeurt in de praktijk vaak, vooral bij grote tomen, maar er is weinig geweten over de bescherming die de biggen krijgen tegen M. hyopneumoniae 
van een zeug die niet de moeder is. Indien blijkt dat overleggen negatief is voor de bescherming van de big tegen M. hyopneumonia e moet er in de praktijk 

misschien meer doordacht mee omgesprongen worden. Het onderzoek zal dus bijdragen aan de kennis omtrent overdracht van immuniteit van zeug naar big 

en kan leiden tot het optimaliseren van de verlegstrategie van biggen.

Varkens op een commercieel Vlaams varkensbedrijf 

Zeugen: 24 Biggen: 48

De handeling die zullen gesteld worden zijn bloedafname, nemen van een laryngeale swab, colostrum en melk verzamelen, intramusculaire injectie en een 

injectie met oxytocine in de oorvene. Dit zijn handelingen die in de praktijk regelmatig gesteld worden, er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht en 

de graad van ernst wordt omschreven als licht. De dieren blijven zowel tijdens als na de proef aanwezig op het bedrijf waar ze behandeld worden zoals alle 

andere dieren daar aanwezig. 

Het is niet mogelijk andere dieren dan varkens of een niet-diermodel te gebruiken omdat juist specifiek naar de celgemedieerde immuniteit tegenover 

Mycoplasma hyopneumoniae bij varkens onderzoek gedaan wordt. Ook worden andere diersoorten niet besmet met M. hyopneumoniae . We gaan specifiek het 

colostrum en de melk van seropositieve zeugen onderzoeken en de invloed op de maternale immuniteit die doorgegeven wordt naar de biggen. 

Aangezien het om een pilootstudie gaat is er geen statistische power analyse uitgevoerd. Deze proefopzet om celgemedieerde immuniteit bij zeugen en biggen 

tegenover M. hyopneumoniae aan te tonen en de invloed van het overleggen van biggen is nog niet gebruikt. In deze studie worden dan ook een beperkt aantal 

dieren gebruikt. Er zullen 6 zeugen deelnemen aan de proef, in eerste instantie zullen er 24 bemonsterd worden, dit om een marge in te bouwen aangezien we 2 

maal 3 seropositieve zeugen nodig hebben die rond hetzelfde tijsdtip werpen. In totaal worden er 48 biggen gebruikt, 8 per zeug. 
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Onderzoek naar de rol van 2 eiwitten in het ontstaan van een bacteriële darmontsteking bij vleeskippen.

21 dagen

Necrotische enteritis is een veelvoorkomende bacteriële darmontsteking bij vleeskippen. Tot op heden is het exact mechanisme waardoor de ziekte 

ontstaat nog niet gekend. Om efficiente preventie en bestrijdingsmiddelen te kunnen ontwikkelen is het dus essentieel om meer inzicht te krijgen in 

de ziekte. Daarom willen we in dit experiment de rol van 2 eiwitten achterhalen in het ontstaan van deze darmontsteking bij vleeskippen.

Vleeskip / Clostridium / Bacteriële darmontsteking 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Necrotische enteritis is een belangrijke aandoening die specifiek voorkomt bij vleeskippen, waardoor deze diersoort dus ook gebruikt wordt tijdens 

dit experiment. Het is niet de bedoeling dat het infectiemodel klinische symptomen veroorzaakt bij de dieren. Indien dieren toch ernstige symptomen 

vertonen worden ze voortijdig op humane wijze geëuthanaseerd. De dieren worden in groep op schavelingen gehuisvest. Dagelijks krijgen ze vers 

drinkwater en voeder. Er wordt nauw gelet op het (drink/voeder)gedrag van de dieren zodanig dat overdreven ongemak snel opgemerkt kan worden.

Het is niet de bedoeling dat het infectiemodel klinische symptomen veroorzaakt bij de dieren. Indien de dieren toch symptomen zouden vertonen, 

kunnen ze afgezonderd  worden om  het eet- en drinkgedrag op te volgen. Er zal een dierenarts worden geraadpleegd om de mate van hinder te 

bepalen en indien nodig zal het bewuste dier voortijdig worden geëuthanaseerd op een humane wijze.

Er bestaan momenteel geen efficiente preventie- of controlestrategiën voor deze darmaandoening bij vleeskippen. Dit onderzoek zal bijdragen tot

een betere kennis van het ziekteverloop van deze aandoening en kan helpen in de zoektocht naar nieuwe doelwitten voor therapie en preventie. 

Vleeskippen

270 vleeskippen

De dieren zullen op dag 18, 19 en 20 via de bek 1 ml van de opgegroeide bacterie toegediend krijgen, waarbij ze telkens vastgehouden worden door

een tweede persoon. het gebruikte protocol werd op punt gesteld als subklinisch model, wat wil zeggen dat de dieren geen duidelijke klinische

tekenen vertonen, hoewel er wel enig ongemak kan zijn door de verkregen darmletsels. Op dag 21 zullen de dieren op een correcte manier

geëuthanaseerd worden en zullen de darmen bekeken worden voor het bepalen van het aantal en de omvang van de necortische letsels.

De bacterie verantwoordelijk voor deze darmontsteking produceert verschillende gifstoffen. Afhankelijk van het gifstof dat geproduceerd wordt, is de

bacterie ziekteverwekkend voor een andere diersoort. Het is dus noodzakelijk dit experiment specifiek uit te voeren met vleeskippen. Om met

zekerheid aan te tonen dat de eiwitten een rol spelen in het ontstaan van deze ziekte, moet dit getest worden in een diermodel.

Zowel de literatuur als vorige proeven werden bekeken om het aantal dieren te berekenen dat minimaal nodig is om een relevante vermindering van 

het aantal zieke dieren te kunnen aantonen. Bovendien werd ook de literatuur geraadpleegd om te zien of deze proef reeds werd uitgevoerd. 
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voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)/Describe the possible benefits that can result 

from this project: how can scientific progress be made 

and / or how can this project be useful for people, 
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden? /

Which animal species will be used?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?/

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project??

In the context of the actions taken with the animals: 

what are the expected negative effects for the animals, 

what is the probable or expected degree of severity of 

these effects and what is the fate of the animals after the 

project?

Toepassing van de 3Vs (Application of the 3Vs)

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)/1. Replacement 

(maximum 1000 characters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden. /

Indicate why it is necessary to use animals and why no 

alternative animalless method can be used.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden./

Explain how it is guaranteed that as few experimental 

animals as possible are used.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

/

Declare the choice for the animal species used and why 

the animal model used is the most refined with respect to 

the scientific objectives.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken./

Explain the measures that will be taken to minimize the 

negative effects on the welfare of the animals (pain, 

suffering, fear or permanent damage).

Gezien het voorkomen van gist otitis in 57.3–62.2% van alle oorontstekingen (Crespo et al, 2002; Cafarchia et al, 2005). Cafarchia, C., Gallo, S., Capell,i 

G.,Otrantom D. (2005 ) en gezien de etterige vorm van de gist oorontsteking nog enkel bij de hond is gezien, wordt logischerwijze voor de hond als patiënt 

gekozen. 

De intradermale huidtest en het nemen van het biopt gebeuren onder sedatie. Alle dieren zullen een score krijgen gebaseerd op  de Glasgow pain schaal en 

verdere pijnmedicatie zal voorzien worden indien de pijn score hoger is dan 6/24 of 5/20. De patienten gaan naar huis met de eigenaar eens ze goed 

wakker zijn. (zelf recht kunnen staan en wandelen). 

Deze studie zal leiden tot verder inzicht in die specifieke groep van gist oorontstekingen bij de honden, en een inzicht geven in de rol van de 

overgevoeligheidsreactie tegenover de malassezia gist. Er zal ook gezien worden of er een verband is tussen de ergheid van de etterige oorontsteking en de 

ergheid van de reactie op de intradermale huidtest (priktest) en de afwijkingen op het weefselonderzoek onderzoek. Naar de toekomst toe kan dit leiden tot 

het gebruik van immunotherapie bij deze dieren, waardoor minder topicale producten met fungicide en antibacteriële producten zullen nodig zijn. 

honden

idealiter 20 honden in elke groep (20 in de etterige gist oorontsteking groep en 20 in de niet etterige gist oorontsteking groep)

De verwachte neveneffecten zijn licht. Het uitvoeren van cytologisch onderzoek in de oren wordt standaard gedaan bij alle oorontstekingen. Hiervoor wordt 

een oorswab in het oor gebracht en daarna uitgerold op een glaasje en bekeken onder de microscopp. Ook het uitvoeren van een intradermale test 

(priktest) en het nemen van een huidbiopt (weefselstaal) zijn standaard handelingen voor huidpatienten. De dieren, die allen een eigenaar hebben, zullen 

allen behandeld worden voor hun gist otitis, zoals standaard gebeurt met een oorzalf, topicaal toegediend gedurende 21 dagen. Het verschil tussen de 

patienten in deze studie en de patienten die anders met dat type oorontsteking op de dienst huidziekten wordt gezien is dat in deze patienten specifiek zal 

gezocht worden of er een abnormale (allergische) reactie is op die specifieke gist. Dit zal gedaan worden dmv een priktest, waarbij 3 kleine hoeveelheden 

allergenen worden ingespoten in de huid en dmv een weefselonderzoek, waarbij een klein weefselstaaltje zal genomen worden van de hond. Als vergelijking, 

bij een klassieke priktest voor de allergische patienten worden er tot 60 allergenen ingespoten, in deze studie is dit beperkt tot 3. 

Dit is een klinische studie waarbij patienten uit de huidkliniek worden geselecteerd om mee te doen, omdat deze vorm van etterige oorontsteking door 

gisten nog niet wetenschappelijk is beschreven. De honden zijn allemaal eigenaars honden.   Omdat er bij de oor patienten duidelijk 2 groepen zijn als het 

gaat om gist infecties, wordt gedacht dat er in de groep met de etterige oorontsteking duidelijk een bijhorende overgevoeligheidsreactie aanwezig is. 

Dergelijke reactie kan enkel aangetoond worden in de patient zelf, er is geen ander model voorhanden die kan gebruikt worden. 

Statistisch onderzoek werd gedaan om het minimum aantal patiënten te bepalen dat moet gezien worden om met zekerheid te kunnen zeggen dat de 

etterige vorm van deze gist oor ontsteking zeker gelinkt is met een overgevoeligheidsreactie tgo deze gist . 

Klinisch worden er 2 types oorontstekingen met gisten gezien, één ervan is deze met veel etter en dat is een pijnlijke oorontsteking voor de honden. Over 

dat type oorontsteking is nog niets gekend, maar er wordt verondersteld dat dit veroorzaakt wordt door een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) 

tegenover de malassezia gist. Deze studie zal aantonen of bij die patiënten inderdaad zo'n overgevoeligheid is dmv een intradermale huidtest (allergie 

priktest). Als kan aangetoond worden dat er een onderliggende overgevoeligheid is bij deze honden, dan kan er in de toekomst gewerkt worden met 

allergeen specifieke immunotherapie (stimulatie van het afweerstelsel zodat deze niet meer allergisch reageert op de gist in de oren) ter preventie van 

heropflakkeringen van dergelijke etterige types van oorontstekingen met gisten. 

Ja - binnen de 3 maanden na publicatie van de studie 

gist, overgevoeligheidsreactie, oorontsteking, weefselonderzoek, honden 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Vergelijking tussen twee types van oorontstekingen door gisten met intradermale huidtest van gistallergenen en histopathologie bij honden. 

Apr 2019 tot December 2020 
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worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 
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Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 
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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. Tijdens de periodes 

van individuele huisvesting worden de kooien zo geplaatst dat de dieren steeds visueel contact houden met elkaar.

 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. Doordat het hier gaat over een generisch geneesmiddel kan het tegen een lagere prijs op de markt komen. Hierdoor zullen misschien meer 

pluimveehouders bereid zijn om hun dieren via deze weg efficiënt(er) te gaan ontwormen waardoor het aantal wormbesmettingen en bijkomende 

ongemakken voor dieren in de pluimveehouderij verminderd worden.

Voor deze proef zullen kippen gebruikt worden.

Er worden voor deze proef 27 kippen gebruikt.

Mestname gebeurt door het verzamelen uit een mestlade en behandeling gebeurt via het drinkwater. De dieren ondervinden hierdoor geen extra stress. Wel

zullen de dieren op de momenten dat het nodig is (individuele staalname van mest en behandeling) apart gehouden worden in kooien. Daarom beschouwen

we de graad van ernst als matig. Op dag 21 worden de dieren op een correcte wijze geëuthanaseerd en worden de darmen verwijderd voor telling van de

aanwezige wormen.

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.

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. In dit geval gaat het om een generische variant van een reeds 

bestaand product. In een eerste test werkte het product niet tegen alle geteste parasieten. Daarom wordt in deze proef ook nagegaan of bepaalde parasieten 

in de darm resistent geworden zijn tegen deze klasse van ontwormingsmiddelen.

ja, in principe zullen alle resultaten in de maand na euthanasie bekend zijn. Op basis hiervan zal dan de retrospectieve analyse ingediend worden.

Pluimvee / maagdarmwormen / ontworming / drinkwater

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Testen van een wateroplosbaar ontwormingsmiddel bij de behandeling van kippen tegen maag-darmwormen.

4 weken
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Hypoxemie (lage slagaderlijke zuurstofspanning) is een frequent voorkomend maar moeilijk te behandelen probleem dat voorkomt gedurende algemene

anesthesie bij paarden. De behandeling is echter zeer uitdagend maar ook gecompliceerd gezien er niet een behandelingsprotocol of techniek beschreven is

om hypoxemie aan te pakken. Het vergelijken van 3 verschillende ventilatiestrategieën, hun invloed op de gasuitwisseling in de longen en effect op het

cardiovasculair systeem, kan mogelijks een verbeterde aanpak van hypoxemie onder algemene anesthesie bij paarden opleveren.

Het paard is de gebruikte diersoort. 

Er werd een powerbereking uitgevoerd aan de hand van resultaten van een vergelijkbare, voorgaande studie over het effect van de positie van het paard op

de zuurstofspanning in het slagaderlijk bloed. Aan de hand van deze resultaten, werd via een power berekening bepaald dat 11 paarden noodzakelijk zijn om 

Het betreft een minimaal invasieve proef waarbij enkel een aantal katheters geplaatst worden, waarna de paarden 90 minuten onder narcose gehouden

worden. Er worden geen pijnlijke procedures uitgevoerd. De verschillende ventilatiestrategieën worden toegepast en de paarden worden uitgebreid

gemonitord gedurende de anesthesietijd. Na afloop van de proef keren de paarden terug naar de kudde. 

Hypoxemie is een frequent voorkomende complicatie welke geregeld optreedt bij paarden onder algemene anesthesie. De behandeling is echter een hele

uitdaging voor de anesthesist gezien er geen straightforward behandelingsprotocol of technniek beschreven is. Gezien dit behandelingsprotocol toegepast zal

worden op paarden, dient het ook beschreven en uitgevoerd te worden op paarden gedurende een studie. De protocollen werden vooraf getest op

kunstlongen.

Het aantal dieren nodig voor de studie werd vooraf bepaald aan de hand van een statistische berekening.

De gebruikte diersoort is dezelfde als diersoort (paard) waarop het protocol in de praktijk zal toegepast worden. Er worden proefdieren gebruikt om de

verschillende ventilatiestrategieën gestandardiseerd te kunnen vergelijken en hun cardiopulmonaire effecten te kunnen vergelijken. Het betreft een minimaal

invasieve proef waarbij enkel katheters geplaatst worden en vervolgens de paarden gedurende 90 minuten onder anesthesie worden gebracht. Er worden

geen pijnlijke procedures uitgevoerd. Er wordt enkel geobserveerd naar de effecten van de toegepaste ventilatie. De paarden worden grondig gemonitord

gedurende de anesthesie. 

De doelstelling van dit project is het vergelijken van 3 typen van kunstmatig beademen van paarden tijdens narcose. Paarden ontwikkelen onder anesthesie

gemakkelijk een zuurstoftekort en moeten daarom vaak kunstmatig beademd worden. In deze studie zal gezocht worden naar een optimaal patroon om

paarden kunstmatig te beademen. 

Nee, experimentele studie opzet

paard PEEP ventilatiestrategie recruitment hypoxie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het effect van positieve eind expiratoire druk (PEEP) of PEEP na het uitvoeren van een recruitment manoevre op het cardiovasculaire systeem en 

gasuitwisseling in de longen bij paarden onder isofluraan anesthesie

Februari 2019- september 2019
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De aandoening is specifiek voor vleeskippen. Om een mogelijke oplossing te vinden is het noodzakelijk het effect van de afweerstoffen in de vleeskip te 

testen. Deze nieuwe techniek die hier gebruik zal worden bootst de situatie na die in de werkelijkheid ook plaatsvindt in de kippendarm. 

De dieren worden onder volledige verdoving geopereerd waarbij de oplossingen (mix bacterie met afweerstof), geïnjecteerd worden in de darm. De dieren 

krijgen continu pijnstillers en worden ook in de gaten gehouden. Na enkele uren worden de dieren gedood op humane wijze. 

Kippen kunnen ernstige last ondervinden van deze darmziekte, ondanks dat ze uitwendig geen symptomen vertonen. Hierdoor heeft de boer geen weet 

van de aandoening en worden de kippen niet behandeld. Een vaccin tegen deze darmziekte zou dus het dierenleed kunnen verminderen. Ook economisch 

betekent dit een voordeel aangezien de darmziekte zorgt dat de kippen minder goed groeien. 

Kip

90

De dieren worden onder volledige verdoving geopereerd waarbij de oplossingen (mix bacterie met afweerstof), geïnjecteerd worden in de darm. De dieren 

krijgen continu pijnstillers en worden ook in de gaten gehouden. Na enkele uren worden de dieren gedood op correcte en humane wijze waarbij een 

overdosis aan medicatie gegeven wordt. De ernst van deze effecten wordt geclassificeerd als matig.  

Een dierloze methode is geen goed alternatief. We willen het effect van de afweerstoffen op de schade in de kippendarm bestuderen. Tot op heden bestaat 

er nog geen methode die dit complexe systeem goed anbootst. De techniek die gebruikt wordt is al een alternatieve methode waarbij veel minder dieren 

gebruikt worden dan in andere grote vaccinstudies. 

De proeven gebeuren in verschillende stappen. Eerst zullen controle afweerstoffen getest worden. Als deze niet beschermen, worden de andere dieren niet 

gebruikt. De techniek die gebruikt wordt is al een alternatieve methode waarbij veel minder dieren gebruikt worden dan in andere grote vaccinstudies. 

Kippen ondervinden vaak pijn en ongemak door een bacterie die schade veroorzaakt aan de darm. Hierdoor eet de kip minder goed en groeit ze slecht. Het 

doel van dit project is om een goede kandidaat te vinden om een zo vaccin te ontwikkelen. We willen graag het beschermend effect achterhalen van 

verschillende types aan afweerstoffen die vooraf geproduceerd werden. Deze afweerstoffen worden gemengd met de bacterie en ingespoten in een stukje 

darm van de kip. Als de afweerstof beschermt, zal de bacterie minder schade kunnen veroorzaken aan de darm. 

Ja, binnen de 4 weken zal er een retrospectieve analyse gemaakt worden. 

Darmziekte, vleeskip, bescherming, nieuwe techniek, afweerstoffen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het gebruik van nieuwe techniek om afweerstoffen te kiezen die kippen beschermen tegen een darmziekte

3 weken
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

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 verwachten een licht ongemak tijdens de vaccinaties en bloednames. Alle dieren worden op het einde van het experiment geëuthanaseerd met een 

overdosis slaapmiddel.

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 per vasthechtingsfactor 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 gebruiken per vasthechtingsfactor en ook drie voor de mix van vasthechtingsfactoren. 

Dit experiment maakt deel uit van een onderzoek om een nieuw vaccin te ontwikkelen bij varkens tegen diarree bij pasgeboren biggen. Het doeldier is 

het varken. Om het algemeen welzijn van de dieren zoveel mogelijk te garanderen, worden de varkens in groep gehuisvest op stro. Bovendien mag enkel 

bevoegd en bekwaam personeel met de proefdieren werken en stalen nemen.

We willen de werking onderzoeken bij varkens van een vaccin op basis van gezuiverde vasthechtingsfactoren van bacteriën die bij varkens diarree 

kunnen veroorzaken. Hiervoor moeten we varkens vaccineren met de individuele vasthechtingsfactoren en met een combinatie van de 

vasthechtingsfactoren. Er is een sterke antistoffenrespons nodig tegen deze factoren, zodat dit later kan gebruikt worden om zeugen te vaccineren. Bij 

zeugen zullen de antistoffen in de melk de biggen beschermen tegen diarree  veroorzaakt door de bacteriën. 

De gezuiverde vasthechtingsfactoren bevatten, in tegenstelling tot de klassieke vaccins, bijna geen resten van bacteriën. De bacteriële resten kunnen 

verantwoordelijk zijn voor neveneffecten zoals koorts, verlies van eetlust en lokale zwelling. De inactivatie van bacteriën in de klassieke vaccins is 

minder goed te standardiseren, zodat elk nieuw lot uitgetest moet worden op dieren. Het nieuwe vaccin kan zo gestandardiseerd worden dat de 

dierproeven door eenvoudige labotesten kunnen vervangen worden. Het nieuwe vaccin reduceert dus het gebruik van proefdieren en is ook 

diervriendelijker 

Twaalf varkens: drie per vasthechtingsfactor (3 vasthechtingsfactoren worden getest) en drie voor de mix van vasthechtingsfactoren

neen

neen

neen

Immunisatie van varkens met adhesiefactoren van diarree veroorzakende bacteriën om na te gaan of er voldoende antistoffen worden aangemaakt

1 jaar

vaccin, varken, diarree

neen

ja

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Beoordeling van bloedvloei en weerstand ter hoogte van de lever bij honden met een abnormaal leverbloedvat door middel van een CT scan en 

echografie

01-04-2017 / 31-12-2020

Bij honden met een aangeboren abnormaal bloedvat dat ervoor zorgt dat het bloed niet door de lever ontgift kan worden (levershunt) wordt tot nu

toe altijd geadviseerd om een operatie te laten uitvoeren om het abnormale bloedvat te sluiten. In één derde van de gevallen ontwikkelen zich na de

operatie echter vele andere kleine shuntbloedvaten in plaats van de hond te genezen. Tot nu toe is het niet mogelijk om te voorspellen welke honden

met een levershunt geen goede operatiekandidaten zijn. Door middel van een CT scan en echografie, waarbij enerzijds de bloedvloei en anderzijds de

weerstand in de lever gemeten wordt, hopen we een betere behandeling te kunnen instellen.

Lever, bloedvloei, shunt, CT, echografie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Bij honden met een levershunt waarbij we op voorhand zouden weten dat ze vele nieuwe shunts gaan ontwikkelen als we de aangeboren levershunt

operatief gaan sluiten, zullen geen onnodige operaties aangeraden worden maar zal gezocht worden naar de juiste ondersteuning met geneesmiddelen.

Honden

39

Het uitvoeren van een CT scan en echografie zijn procedures die routinematig gebruikt worden in de kleine huisdierenpraktijk en meestal heel goed

verdragen worden door de patiënten. Om zo weinig mogelijk stress te laten ervaren, krijgen de dieren een kalmeermiddel. Daarenboven zijn de

onderzoeken sowieso nuttig in de opwerking van honden met een aangeboren levershunt. Het CT onderzoek verloopt normaal, de nodige berekeningen

gebeuren achteraf op de bewaarde beeldjes. De echografie duurt wel iets langer dan de routine echografie (maximaal 10 minuten extra) omdat er

bijkomende beeldjes moeten genomen worden. Na de onderzoeken gaan de dieren met hun eigenaar mee naar huis.

Het uiteindelijke doel van het project is om vooraleer een operatie te overwegen na te gaan of een operatie wel zin zal hebben bij die welbepaalde

hond. Het is van het grootste belang om de techniek op dezelfde diersoort als de doelgroep te testen aangezien dit de enige betrouwbare resultaten zal

geven over de situatie bij de hond.

Nadat het minimum aantal dieren om een statistische evaluatie toe te laten is getest (6 per groep) zal een analyse uitgevoerd worden om te berekenen 

of de gevonden resultaten werkelijke verschillen zijn dan wel of meer dieren moeten onderzocht worden.

De patiënten die op deze manier zullen onderzocht worden in de toekomst, mochten de geteste beeldvormingstechnieken nuttig blijken om in te

schatten of een operatie een goede behandelmethode is, zijn eveneens honden. Het heeft enkel zin om binnen dezelfde diersoort te testen omdat de

resultaten bij andere diersoorten niet bruikbaar zouden zijn. Mocht blijken dat een dier toch stress ondervindt van de extra 10 minuten echografie, dan

zal de echografie onmiddellijk stopgezet worden en zal de hond niet verder deelnemen aan het onderzoek.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Bepaling van een merker in het bloed (Tryptase) voor en na chirurgie bij honden met mastceltumoren. 

2 jaar

honden, bloed, serum, Tryptase, mastceltumoren

neen

ja

neen

neen

neen

Bloedname is een routine handeling in de diergeneeskunde waarbij getracht wordt om de dieren gerust te stellen en diervriendelijk te hanteren waardoor de 

stress tijdens de bloedname tot een minimum beperkt blijft. De honden gaan met hun eigenaar mee naar huis.

Het is belangrijk om bloed bij honden met mastceltumoren te onderzoeken om na te gaan of het bepalen bij deze patiënten waardevol is om de verdere 

behandeling te kunnen verbeteren. 

Het minimum aantal honden kan niet op voorhand berekend worden omdat de test nooit eerder gebruikt werd bij honden.

De bruikbaarheid van Tryptase bij honden met mastceltumoren kan enkel nagegaan worden bij honden met mastceltumoren. Stress bij bloedname wordt 

altijd tot het minimum beperkt door de dieren rustig toe te spreken en zacht en vriendelijk vast te houden. Er zal tevens bloed worden genomen na de 

chirurgie (tijdens de anesthesie) van honden met een mastceltumor. Deze ondervinden hier dus geen ongemak van aangezien ze nog onder anesthesie zijn.  

Bij de mens is het bepalen van Tryptase in het bloed een van de meest gebruikte manieren om patiënten met mastceltumoren op te werken. Momenteel is er 

hieromtrent nog geen onderzoek gebeurd bij honden. Met dit onderzoek willen we nagaan of Tryptase in het bloed van honden met een mastceltumor 

verhoogd is voor de operatie en daalt na succesvolle verwijdering van de tumor. 

Voor het bepalen van Tryptase is slechts een zeer kleine hoeveelheid bloed nodig. Indien door bepaling van deze merker in het bloed de aanwezigheid van 

mastceltumoren kan gediagnostiseerd worden, betekent dit een grote meerwaarde voor de opvolging van deze patiënten na chirurgie. Het zou daardoor 

duidelijk worden of de tumor uitgezaaid is of wanneer hij terug aan het groeien is, waarna snel de juiste behandeling kan opgestart worden.

Bij honden die worden aangeboden voor het chirurgisch verwijderen van hun mastceltumor zal voor de chirurgie en na de chirurgie (nog tijdens de 

anesthesie) bloed worden genomen. Ook wanneer de honden na 2 weken en na 6 maanden (enkel de kwaadaardige) op controle komen, zal bloed worden 

genomen. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

Effect van natuurlijke hars componenten op darmonsteking

22 dagen

natuurlijke hars componenten / darmonsteking

ja

neen

neen

neen

neen

De helft van de dieren krijgt een eenmalige inspuiting in de buik om darmontsteking op te wekken. Bij de andere helft van de dieren wordt de 

darmontsteking opgewekt door een product toe te dienen via het drinkwater. De dieren worden dagelijks gewogen om gewichtsverlies door de 

darmontsteking te kunnen opvlogen en zo nodig te kunnen ingrijpen. De dieren zullen matig ongemak ondervinden door de verkregen darmontsteking. 

Het doel is dat de dieren die behandeld worden met de hars bestanddelen geen of minder darmontsteking ontwikkelen en dus minder ongemakken 

ervaren.

De hars bestanddelen zijn reeds getest in het labo op cellijnen. Om het effect op darmontsteking effectief aan te tonen en na te gaan wat het exacte 

werkingsmechanisme van de harsen op de darm is, is een dierexperiment noodzakelijk.

Via een statistische analyse werd het minimum aantal muizen berekend om een relevant verschil tussen controle en behandelde dieren te kunnen 

aantonen. 

De muis wordt standaard gebruikt in onderzoek naar darmontsteking.  De voorgestelde diermodellen zijn dan ook wijd verspreid en goed 

gedocumenteerd. Hierdoor is geen optimalisatie nodig en kan goed ingeschat worden hoeveel dieren nodig zijn. Na het opwekken van de de 

darmontsteking worden de dieren strict opgevolgd. Indien dieren ernstige ongemakken vertonen worden ze voortijdig op humane wijze geëuthanaseerd. 

De dieren worden in groep op schavelingen gehuisvest. Dagelijks krijgen ze vers drinkwater en voeder. Er wordt nauw gelet op het (drink/voeder) gedrag 

van de dieren zodanig dat overdreven ongemak snel opgemerkt kan worden.

Hars van naaldbomen wordt van oudsher gebruikt in traditionele Noorse geneeskunde om huidwonden te behandelen. Deze geneeskrachtige werking kan 

worden toegewezen aan de onstekingsremmende en wondhelende eigenschappen van verschillende hars-bestanddelen. Voorgaande experimenten uit 

onze onderzoeksgroep tonen aan dat harsen ook een positief effect kunnen hebben op darmgezondheid. De exacte werking is echter niet gekend. Het 

doel van deze studie is om aan te tonen dat toevoeging van natuurlijke bestanddelen van hars aan de voeding bescherming kan bieden tegen 

darmontsteking. Bovendien willen we nagaan of we dit effect ook kunnen bekomen door enkel de hoofdbestanddelen van de hars toe te dienen.

Ulceratieve colitis en IBD (inflammatory bowel syndrome) zijn twee ernstige vormen van darmontsteking bij de mens die grote ongemakken veroorzaakt. 

De ontwikkeling van een voedingssupplement dat deze darmontstekingen onderdrukt kan de levenskwaliteit van de patiënten vooruit helpen. Ook bij 

dieren zijn darmontstekingen veel voorkomend en is er nood aan producten om deze te behandelen.

140 muizen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Een door schimmels geproduceerd eiwit voor immunisatie van biggen tegen speendiarree

Eén jaar

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 en leidt tot goedkope aanmaak.

Ja, binnen het jaar.

Biggen, diarree, eiwitvaccin, speendiarree

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Biggen zijn de dieren die deze ziekte doormaken in de praktijk. Het diermodel is het enige model mogelijk om te zien of vaccinatie aanleiding geeft tot een 

bescherming tegen de ziektekiem.

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.

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.

Varkens

28 biggen van 3 tot 4 weken oud, verdeeld over 4 groepen

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 maagsonde onder sedatie . Er bestaat een kleine kans dat de dieren lichte tot matige 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 waarbij 

de toediening van ziekteverwekkers gebeurt onder sedatie. Uiteindelijk worden de dieren gesedeert, in slaap gedaan door anesthesie en euthanasie. 

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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het protocol om bloedcellen te isoleren uit runderbloed is reeds geoptimaliseerd in het labo Biochemie. Runderen hebben als groot dier minder last van 

bloedafname.

Om de stress te verminderen, gebeurt de bloedafname enkel door personen die voldoende ervaring hebben en/of door studenten die de techniek op voorhand 

aangeleerd kregen via skills lab en vervolgens onder begeleiding van een ervaren persoon bloed afnemen. Er wordt op een ontspannen manier gewerkt (geen 

tijdsdruk) en de stier wordt op een rustige manier behandeld. 

Op deze manier trainen de studenten het correct gebruik van het instrumentarium binnen het laboratorium toegepast op bloed genomen van runderen in de 

praktijk. Dit is noodzakelijk voor de opleidingen dierenarts - optie onderzoek en laboratoriumtechnologen.

Runderen

1

Bloedafname veroorzaakt slechts een lichte graad van pijn. De dieren blijven in leven op de faculteit diergeneeskunde.

Het doel is om de leefbaarheid van het bloed te bepalen, waardoor geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt worden.

Om de bloedcellen te verkrijgen voor verdere analyse nemen we het minimum aan bloed af. We hebben hierdoor maar 1 stier nodig per praktische oefening of 

dag. Er zijn maximum 10 dagen voorzien binnen de periode april-juni 2019.

Ons doel is om de masterstudenten diergeneeskunde en bachelorstudenten farmaceutische biotechnologie (FBT) laboratorium technieken aan te leren om de 

leefbaarheid van bloedcellen te bepalen. Hierbij zullen ze witte bloedcellen isoleren en de leefbaarheid in het labo bepalen. 

Ja, binnen het jaar 2019

Bloedafname, rund, opleiding, leefbaarheid bloedcellen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Bloedafname bij runderen om de leefbaarheid van de bloedcellen na te gaan als practicumoefening

April - juni 2019
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 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.

neen

neen

neen

Bepalen minimale behandelingsduur met antibiotica via longechografie

4 jaar

kalveren - longontsteking - echo - therapielengte-antibiotica 

neen

ja

neen

neen

neen

Minimale negatieve effecten worden verwacht. Echografie is beperkt tot fixeren van het dier en huidcontact. De andere diagnosemiddelen (longspoeling) 

zijn deze die op dit moment standaard aangeraden worden bij het bemonsteren van luchtwegproblemen bij dieren alsook het gebruik van minimaal 

invasieve methoden zoals echografie. Na de proef blijven de dieren aanwezig op het bedrijf van herkomst.

Bij dergelijk praktijkonderzoek is het noodzakelijk om dit uit te voeren in omstandigheden die zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid aanleunen. Daarom 

wordt deze proef op een commercieel bedrijf uitgevoerd en wordt gewacht tot er een natuurlijke uitbraak optreedt.

De benodigde staalnamegrootte werd via statistiek berekend. We evalueren tussentijds en stoppen de studie vroeger als er met minder dieren al een 

significant resultaat bereikt wordt. 

De scanmethode werd de laatste jaren door de vakgroep zo verfijnd dat deze maar enkele seconden duurt en een minimale hoeveelheid alcohol op de huid 

dient aangebracht te worden.De dieren worden tijdens de studie meer intenstief opgevolgd op gebied van pijn en welzijn: pijnmedicatie wordt toegediend. 

De studie zelf houdt, met uitzondering van het uitvoeren van een longecho, niets extra in tov de gangbare behandelingen in de praktijk. 

De doelen van dit project zijn: (1) het ontwerpen van een gestandaardiseerde snelscanmethode om longontsteking met echo vast te stellen en (2) bepalen 

van de minimale behandelingsduur met verschillende antibiotica en pijnstillers. 

Het beperken van het aantal dagen onder antibiotica heeft niet alleen een positief effect op het welzijn van de dieren (minder inspuitingen), maar draagt 

ook bij aan een verminderde selectie van resistente bacteriën. Met een echotoestel kan men veel betrouwbaarder longontsteking aantonen, waardoor dus 

ook meer dieren met longontsteking ontdekt worden en een juiste behandeling krijgen.  Door te voorspellen via longechografie hoe lang een individueel 

dier antibiotica moet krijgen, voorkomen we enerzijds hervallen van het dier en 'ongedetecteerd dierenleed' en anderzijds antibioticumresistentieselectie.

Voor de validatie van de techniek: 50 dieren. Voor de veldstudie zijn 200 en 300 dieren, die natuurlijk ziek worden nodig (1-6 maand oud). 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het postpartum dysgalactie syndroom is multifactorieel en komt enkel voor bij zeugen. Bijgevolg kunnen er geen andere diersoorten gebruikt worden.

Het doel van onze proef is het dierenwelzijn en de gezondheid van de zeugen en biggen te verbeteren. Om dit te analyseren moeten en bepaalde stalen 

genomen worden, waarvan enkel de bloedafname een invasief maar routinematig werk is. De staalafnames worden tot een minimum gereduceerd 

zonder belangrijke informatie te verliezen. Ook wordt er bijna niet geïnterfereerd met in het dagelijkse werk van de boer en zijn handelingen met de 

dieren. Als een dier ziek wordt, zal de bedrijfsdierenarts en de proefleider rechtstreeks gecontacteerd worden om een gepaste behandeling in te stellen 

of indien nodig euthanasie uit te voeren.

Tot nu toe zijn er geen studies over het effect van de administratie van ontstekingsremmers vóór het werpen bij zeugen met PDS-problemen. In 

voorgaande studies werden er enkel ontstekingsremmers gegeven kort na het werpen, wanneer het meestal te laat is en de zeugen reeds symptomen 

vertonen. Dit resulteert wel in een verbetering van het welzijn van de zeugen, maar de colostrumopname is nog steeds verminderd bij de biggen, daar 

de zeug dikwijls niet genoeg melk geeft. In onze proef willen we het opkomen van PDS problemen (koorts, melkgifte problemen) vermijden en dus een 

goede gezondheid en prestatie van zeugen én biggen garanderen. 

Varkens: zeugen en biggen van een commercieel bedrijf in België.

60 zeugen en hun biggen (± 750)

De waarschijnlijke graad van ernst is licht. De handelingen die men uitvoert tijdens de veldproef (wegen en 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 blijven 

de varkens op het bedrijf en gaat de normale cyclus van de dieren verder.

Het postpartum dysgalactie syndroom komt enkel voor bij zeugen en er is geen alternatieve methode om het effect van de behandelingen in een 

passend dierloos model te analyseren.

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. 

De hoofdparameter van de zeugen zal de rectale temperatuur zijn, en van de biggen de dagelijkse groei. 

De periode rond het werpen is een heel kritische periode in de cyclus van de zeug. Één van de belangrijkste problemen is het zogenaamde postpartum 

dysgalactie syndroom (PDS). Dit syndroom uit zich als melkgifte problemen en koorts bij de zeugen, en bijgevolg een verminderde biestopname en groei 

bij de biggen. De oorzaak is multifactorieel en het probleem start meestal reeds vóór het werpen. In onze proef zullen we onderzoeken of de 

administratie van twee ontstekingsremmers, meloxicam en paracetamol, aan zeugen vóór het werpen op een PDS-probleembedrijf de gezondheid van 

de zeugen en de prestatie van de biggen kan verbeteren. Het zou de eerste proef zijn waar ontstekingsremmers preventief aangwend worden vóór het 

werpen in een probleembedrijf. Ook vergelijken we de werkwijze van twee verschillende ontstekingsremmers: meloxicam heeft een sterk anti-

inflammatoire werking, paracetamol is sterk koorts remmend.  

ontstekingsremmers, melkgift, gezondheid, dierenwelzijn, zeugen, biggen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De invloed van ontstekingsremmers op de gezondheid en prestatie van zeugen en biggen op een bedrijf met melkgifteproblemen.

juni 2019 - september 2019
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Metingen van de zuurtegraad van huid en huidwonden bij honden

01/05/2019 - 31/04/2021

De huid is één van de belangrijkste organen en de zuurtegraad van de huid is belangrijk in het kader van een heleboel huidaandoeningen, inclusief 

infecties. Bij mensen werd aangetoond dat veranderingen in de zuurtegraad in doorligwonden een goede parameter zijn om te beslissen of er al dan niet 

een antibioticum moet worden opgestart. De zuurtegraad van de huid bij de hond werd voorlopig enkel nog maar bestudeerd om het effect van voeding 

op de zuurtegraad te evalueren en dit enkel bij specifieke rassen. Verschillende hondenrassen hebben echter ook verschillende vachttypes en ook een 

heleboel andere factoren zoals geslacht, opwinding en seizoen kunnen de zuurtegraad van de huid beïnvloeden. 

honden, zuurtegraad, gezonde huid, wonde

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De normale zuurtegraad van de huid bij honden kan enkel bij honden zelf getest worden. Het zijn naderhand ook de wonden bij honden die we bete 

willen kunnen behandelen.

De bemonstering zal plaatsvinden in een rustige omgeving om stress te vermijden. Honden die het als stresserend ervaren zullen niet opgenoemn worden 

voor het onderzoek.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om na te gaan of de zuurtegraad kan gebruikt worden om de wondgenezing juister te kunnen inschatten. Het 

is enerzijds de bedoeling om door deze kennis minder wondcomplicaties te hebben na een chirurgische ingreep maar anderzijds zou het ook een hulp 

zijn tijdens het genezingsproces van open wonden onder verband, omdat er bewuster gekozen kan worden voor het optimale type van contactlaag. Eerst 

zal echter de normale zuurtegraad van de huid bepaald worden bij een grote groep honden om zo een inzicht te krijgen van individuele verschillen en 

invloeden.

Eigenaarshonden

Er zullen maximaal 100 honden met gezonde huid bemonsterd worden en slechts 6 honden met een chirurgische wonde en 6 honden met een open 

wonde om in te schatten of dergelijke metingen inderdaad klinisch nuttig zouden kunnen zijn.

Het meten van de zuurtegraad van de huid gebeurt met een speciale botte pen die enkele seconden tegen de huid moet worden gehouden zonder echt 

druk uit te oefenen. Afgezien van het feit dat de honden eventjes moeten stilgehouden worden, zijn er geen verwachte negatieve effecten. De honden 

blijven bij hun eigenaar.

Het is belangrijk om honden te gebruiken omdat de normale zuurtegraad van de huid verschilt per diersoort.

Het aantal te bemonsteren normale honden zal afhangen van de individuele verschillen in normale zuurtegraad die mogelijks zullen aangetoond worden: 

hoe minder variatie, des te minder dieren er zullen bemosterd moeten worden. Voor de honden met (chirurgische en open) wonden worden enkel 6 

honden per groep opgenomen omdat dit het minimum aantal is om nieuwe inzichten te verwerven.



425

Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Zenuwtest van de gevoelszenuw van het hoofd als diagnostische stap bij headshaking van het paard

Conductiviteit van de nervus trigeminus als diagnostische parameter van Trigeminus gemedieerde headshaking

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.

Headshaking paard

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Door de testopzet met alle benodigde apparatuur te kunnen proefdraaien verzekeren we er ons van dat deze betrouwbaar kan verlopen bij toekomstige

patiënten

paard

2 paarden waren oorspronkelijk voorzien. Een 3e paard wordt ingezet omdat de test moest gestopt worden bij het 2e paard door technische problemen.

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

de test is bedoeld om te gebruiken bij paarden

het uitvoeren van de test verloopt na een grondige voorbereiding en controle van alle vereiste apparatuur. Het proefdraaien verliep heel goed bij een eerste

paard. Om de herhaalbaarheid van de metingen te controleren werd de test herhaald bij een tweede paard. Ondanks dezelfde proefopstelling ontstonden

toch technische problemen tijdens het meten waardoor de proef gestopt werd. De techische problemen zijn geïdentificeerd en verholpen. Een laatste test

wordt voorzien bij een 3e paard. Om te verzekeren dat alles vlot verloopt zal de technisch verantwoordelijke van het bedrijf die de meetapparatuur verdeelt

eveneens aanwezig 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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de 

dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot 

een minimum te beperken.

Het detecteren van kwaadaardige kanker en de bijhorende lymfeknopen bij honden door middel van elastografie.

01-05-2019 / 31-12-2020

Uitzaaiingen van kanker zijn één van de hoofdoorzaken van sterfte bij oude mensen en honden. Vroegtijdige opsporing van kanker en uitzaaiingen via medische

beeldvormingstechnieken is belangrijk. Met behulp van een speciaal soort echografie, elastografie, zullen we de stijfheid van weefsels onderzoeken. Het is namelijk

bewezen dat kwaadaardige massa's stijver zijn dan goedaardige massa's. Daarom is het specifieke doel van deze studie om de stijfheid van verschillende

oppervlakkig gelegen massa's en de daarmee gepaardgaande kwaadaardigheid te gaan onderzoeken bij honden met kanker. Ook zal de stijfheid van de

lymfeknopen en de link met eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen onderzocht worden. 

Kanker/Uitzaaiing/Elastografie/Contrast-echografie/Hond

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Met deze techniek kan zowel de kwaadaardigheid van de massa als de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in de nabijgelegen lymfeknoop vermoed worden.

Indien een kwaardaardige massa vermoed wordt, moet voldoende omliggend weefsel verwijderd worden om de kans op herval te verminderen. Indien de

lymfeknoop geen uitzaaiingen blijkt te vertonen, moet de chirurgie minder ingrijpend zijn (= geen verwijdering van lymfeknopen) wat de duur van de ingreep ten

goede komt, alsook het anesthesierisico en de duur van het herstel. Indien de lymfeknoop wel uitzaaiingen vertoont, kan de behandelende (dieren)arts zijn verdere

therapie hieraan aanpassen. Deze uitkomst is ook een zeer bepalende factor voor de toekomst van de patiënt.

Honden.

45 dieren zullen worden ingezet in deze proef.

De studie wordt opgedeeld in twee proeven. Voor de eerste proef worden gezonde honden gebruikt om de stijfheid van normale lymfeknopen te berekenen (omdat 

dit nog niet gekend is). Honden ondervinden slechts minimale hinder bij het ondergaan van de echografie. De honden dienen op hun rug te liggen en worden 

vastgehouden door de onderzoekers en/of hun eigenaar. Naast echografie worden geen handelingen uitgevoerd in de eerste proef. Bij de tweede proef zullen 

honden met kanker dezelfde procedure ondergaan en daarna een contrast-echografie. Hierbij wordt contrast in de bloedbaan gespoten via een katheter. 

Normalerwijs zullen deze patiënten al een kathether hebben voor andere onderzoeken. Ze moeten dus iets langer blijven liggen. De dieren kunnen nadien zonder 

bezwaar naar hun eigenaar.

Het uiteindelijke doel van het project is door middel van elastografie de kwaadaardigheid van massa's en de bijhorende lymfeknopen in te schatten. Het is van het

grootste belang om de techniek op dezelfde diersoort als de doelgroep te testen, zijnde honden, aangezien dit de meest betrouwbare resultaten zal geven.

Zowel gezonde honden als honden met oppervlakkig gelegen massa's zullen worden gebruikt in dit experiment. Dit project is één van de eerste die de bruikbaarhed 

van elastografie zal onderzoeken bij honden, daarom kunnen we niet statistisch berekenen hoeveel dieren er nodig zullen zijn. Het aantal dieren is gebaseerd op 

het verwachte aantal dieren dat binnen de tijdspanne zal worden aangeboden op de faculteit (voor de tweede proef). 

In deze studie zullen gezonde honden (proef 1) en honden met kanker (proef 2) worden gebruikt. In de eerste proef wensen we de stijfheid van normale

lymfeknopen te bestuderen door middel van elastografie. In de tweede proef wensen we naar de stijfheid van massa's en de nabijgelegen lymfeknopen te kijken bij

honden met kanker. Hierbij zal een vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de eerste proef. Gezien ons doel is om deze techniek later routinematig in

te zetten bij honden met kanker, is dit ook het beste diermodel om de nieuwe techniek te testen. Tijdens het uitvoeren van een echografie liggen de honden op een

zacht kussen in een rustige omgeving. In de tweede proef zullen we ook contrast-echografie uitvoeren en wordt contrast via een katheter in de bloedbaan

gespoten te worden. Normaal ervaren de honden hier zeer weinig ongemak van. Echografie en contrast-echografie zijn trouwens technieken die dagelijks in

gewone kliniekomstandigheden worden uitgevoerd.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 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.

Het is noodzakelijk om het effect van de boterzuurproducerende kiemen in een diermodel na te gaan en te bevestigen. Aangezien 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

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

In het voer inmengen van boterzuurvormende bacteriën geeft bescherming tegen het ontwikkelen van darmontsteking. Nieuw geïsoleerde bacteriën zullen 

getest worden in dit model

De 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.

486 vleeskippen

neen

neen

neen

Effect van boterzuur producerende bacteriën in necrotisch enteritis model in vleeskippen.

21 dagen

boterzuur/  darmontsteking

neen

je

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Effect van Giardia infectie op de bacteriën van de darm.

5 weken

Giardia  is een veel voorkomende intestinale parasiet die verschillende gastheren kan infecteren. Infectie zijn onder andere beschreven bij mensen, runderen, 

katten en honden en kunnen aanleiding geven tot maag- en darmklachten zoals diarree en braken. Veelal gaat dit vanzelf over door het optreden van een 

beschermende immuniteit. Sommige gastheren evenwel ontwikkelen chronische symptomen.Ook ontwikkelen vele patiënten nadien een chronische 

darmaandoening (Inflammatory Bowel Disease). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Giardia  een wijziging in de samenstelling van de bacteriën in de darm 

stuurt. In deze studie willen we nakijken welke wijzigingen Giardia  veroorzaakt in deze samenstelling.

ja, van zodra de resultaten bekend en geïnterpreteerd zijn, zal op basis hiervan de retrospectieve analyse gebeuren.

Giardia infectie / bacteriën van de darm 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muis werd reeds vaak gebruikt als model voor Giardia infecties, onder meer omdat ze geïnfecteerd kan worden met haar natuurlijke parasiet, Giardia muris. 

Ook om praktische redenen is de muis het meest geschikt (huisvesting, voeding, kostprijs en handelbaarheid). De muis is een zeer klein handelbaar dier dat snel 

vele nakomelingen heeft. 

De dieren worden dagelijks opgevolgd door hiervoor opgeleide personen en verblijven in een comfortabele kooi met kooiverrijking (nest- / schuilmateriaal, 

knaagstokjes,...) en constante temperatuur.

Aan de hand van deze studie is het mogelijk om te onderzoeken hoe chronische darmziekten ontstaan na het doormaken van een Giardia  infectie. 

Voor deze proef worden muizen gebruikt.

Er zullen in totaal 20 muizen gebruikt worden.

De enige handeling die gebeurt met de muizen is de infectie en het afzonderen in plastiek doosje voor het verzamelen van de mest. Gezien het beperkte volume 

van de infectie en het voorzichtig oraal toedienen ervan zou dit weinig ongemak mogen opleveren. Op het einde van het project zullen de dieren worden 

geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie. 

Gezien de complexe wisselwerking tussen gastheer en parasiet is het onmogelijk dergelijke studie in vitro  na te bootsen.

Door statistische analyse werd het minimum aantal dieren berekend dat moet worden gebruikt om resultaten te kunnen bekomen die duidelijk zijn en niet louter 

op toeval berusten.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Evaluatie van een Campylobacter  vaccin in kippen

4 jaar

In dit project zal een vaccin tegen Campylobacter worden ontwikkeld en beoordeeld, waarbij we eerst trachten te achterhalen wat de optimale vaccinatie 

route en dosis is. Daarna zal nagegaan worden of dit vaccin het aantal Campylobacter-bacteriën in de blinde darm van braadkippen kan verminderen. Deze 

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.

kip, campylobacter, besmet vlees, vaccin

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Deze bacteriële infecties komen voor in kippen. Het is bij de kip dat het vaccin zal worden aangewend in de praktijk.

 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. Er is een zandbadje aanwezig, zodat de dieren een stofbad kunnen 

nemen.

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.

braadkippen

maximaal zullen 426 dieren worden gebruikt

Vaccinatie van de kippen via druppel in het oog, toedienen vloeistof in de mond, injectie in de huid of injectie in de spier: we verwachten een licht ongemak 

tgv de toediening van het vaccin. Zichtbaar maken van de vaccinatie respons: hiervoor worden de dieren onder verdoving gebracht. Er wordt aldus slechts 

een licht ongemak verwacht. 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 slechts lichte hinder van ondervinden. Toch kan het hanteren een zekere stressfactor met zich meebrengen. 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 licht 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. 

De werkzaamheid van het vaccin moet worden nagegaan in het doeldier. Het is bij kippen dat het vaccin in de praktijk zullen worden aangewend.  

Nagaan optimale vaccinatie route en vaccinatie dosis: dit is een pilootstudie. Er zijn geen data voorhanden om te berekenen hoeveel dieren nodig zullen zijn. 

Gebaseerd op de literatuur lijken groepen van zes dieren voldoende te zijn om zinvolle resultaten te bekomen. Nagaan werking vaccinatie tegenover 

Campylobacter infectie: Er worden slechts zo veel dieren gebruikt die statistisch vereist zijn om een wetenschappelijk relevant resultaat te bekomen. Dit kan 

bekomen worden met 9 dieren per groep.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke diagnostische hulpmiddelen met als doel veehouders advies te kunnen geven over duurzaam ontwormen van 

jongvee

4 jaar vanaf 2020

Worminfecties hebben een grote impact op de productiviteit en ecologische voetafdruk van de veeteelt. 

Om ondoeltreffend gebruik te vermijden moeten preventieve ontwormingen in het weidebeheer geïntegreerd worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt 

worden van onderzoeken om het infectieniveau en het effect ervan op de productiviteit te meten. De beschikbare diagnostische middelen hebben echter 

een lage voorspellende waarde en zijn niet gebruiksvriendelijk, waardoor ze weinig gebruikt worden. 

De doelstelling is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke test en deze te integreren in een voorspellend model waardoor het makkelijker wordt om 

veehouders te adviseren over duurzaam ontwormen van jongvee

ja, na het aflopen van het project zal zo snel mogelijk een retrospectieve analyse opgemaakt worden

worminfecties/ diagnose/ bedrijfsbegeleiding/ duurzaam ontwormen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Aangezien het opzet is om een test te ontwikkelen die mede gebaseerd is op bloedwaarden bij het rund, kan niet anders dan runderbloed gebruikt 

worden.

Al naargelang het bedrijf worden extra inspanningen geleverd om het dierenwelzijn ten goede te komen (koeborstel, buitenbeloop,…). Waar mogelijk kan 

het moment van afname van het bloedstaal voor de proef samenvallen met een bezoek van de bedrijfsdierenarts waarbij bloed voor andere standaard 

onderzoeken moet getrokken worden. Op die manier moeten de dieren geen extra bloedafname ondergaan.

Door de ontworming per bedrijf te gaan optimaliseren, zal het gebruik ervan dalen. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu (in de mest van 

ontwormde dieren worden  sommige producten nog teruggevonden en deze kunnen dan schadelijk zijn voor insecten die leven op/ rond deze 

mestplakken). 

In deze studie zal een bloedstaal genomen worden van runderen

Over een periode van drie jaar zal bij 6000 dieren een bloedstaal afgenomen worden

De hinder bij de dieren zal zeer beperkt zijn. Het gaat immers om het nemen van één bloedstaal bij het opstallen na het weideseizoen. De verwachte 

ernst van het project is licht. De dieren blijven gedurende de hele periode en daarna gewoon op de boerderijen.

In deze studie worden rundveebedrijven begeleid in hun strategie voor ontworming. Deze dieren worden op het einde van het weideseizoen gescreend 

op worminfecties dus bloedname bij deze runderen is essentieel in het evalueren van de gevolgde strategie.

Om een goede spreiding over heel Vlaanderen te hebben, worden honderd bedrijven verspreid over Vlaanderen begeleid en worden deze vergeleken met 

100 bedrijven zonder extra begeleiding. Indien het aantal bedrijven te laag ligt, kunnen geen sluitende conclusies getrokken worden.
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Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het totaal aantal onderwijspaarden op de faculteit wordt zo laag mogelijk gehouden. Gezien de voortplanting bij het 

paard zeer specifiek is en verschillend van de andere gedomesticeerde dieren kan deze techniek ook alleen maar op 

het paard worden aangeleerd. 

er worden geen negative effecten op het welzijn van de dieren verwacht (merries worden gesedeert en krijgen 

pijnstiielr en een middel dat de darmcontracties kalmeert). Nadien worden de merries nog 2 dagen op stal gehouden 

voor observatie waarna ze terug op de weide gaan (of loopstal in de kudde naargelang het weer het toestaat).

Betere dierenartsen ook betekent betere dierverzorging. Verdere specialisatie van Vlaamse dierenartsen verzekert ook 

het behoud van heel wat expertise binnen de diergeneeskunde en in de fokkerij in het bijzonder. 

paard

8

geen negatieve effecten verwacht, graad van ernst : licht, dieren worden verder aangehouden voor het onderwijs. De 

handelingen bestaan uit een (1) voorbereiding van de merrie (een spasme verlichtende injectie, een pijnstiller en 

kalmeringsmiddel en  antibiotica) (2) rectaal palperen van de eierstokken van de merrie (3) vaginaal inbrengen van het 

echotoestel (4) eiestokken in beeld van het echotoetsel brengen en de (5) de verschillende structuren aanprikken en 

aspireren uit de eierstokken. Het gaat hier om een klinische handeling die in onze kliniek reeds jaren routine matige 

meermaals per week wordt toegepast en die tot op heden geen complicaties heeft veroorzaakt. 

Een verdere vermindering zou pas mogelijk zijn indien (sterk) wordt geïnvesteerd in de productie van een 4D virtual 

reality paard. 

De bedoeling van deze cursus is om een hands-on opleiding te geven aan ervaren dierenartsen. Dit beprekt zich tot 

het leren palperen en de techniek uitvoeren op 1 dier (links en rechts). Om iedereen aan bod te laten komen en om de 

leercurve te optimaliseren wordt het aantal cursisten beperkt en dus ook het aantal dieren dat in deze sessie wordt 

gebruikt. 

Opleiding van specialisten in de voortplanting van het paard(achtigen). Specialisatie vereist opleiding en training, deze 

wordt tijdens deze workshop gegeven aan een publiek van reeds ervaren dierenartsen die zich verder willen 

bekwamen in deze specifieke techniek.

merries, voortplanting, specialisatie

neen

neen

neen

neen

neen

je

neen

neen

Niet-technische titel van het project Aanleren van eicel aspiratie techniek bij het paard.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) sept 2019-okt 2019
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Werkzaamheid van een mycotoxine detoxifier bij vleeskippen

10 dagen

Met deze studie gaan we na of een voederadditief, meer specifiek een mycotoxin detoxifier, de schadelijke effecten van schimmelgiften bij 

vleeskippen 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 en problemen met het afweersysteem). 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 detoxifier na te gaan ten opzichte van verschillende mycotoxines bij 

vleeskippen. 

mycotoxine - mycotoxine detoxifier - ontgiftigen - vleeskippen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De kandidaat mycotoxine detoxifier zal indien succesvol later gebruikt worden als veevoeder additief voor kippen. Er wordt rechtstreeks voor de 

doeldiersoort geopteerd aangezien de opname en verwerking van gifstoffen in het lichaam  sterk diersoortafhankelijk. Het gekozen diermodel is het 

meest verfijnd om de impact van de mycotoxine detoxifier op de opname van de verschillende mycotoxines na te gaan, omdat we het gehalte aan 

mycotoxine nadien in het bloed kunnen meten.

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

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 vleeskippen ten opzichte van deze mycotoxines te verminderen. Dit zal leiden tot een verbeterde 

diergezondheid en minder economische verliezen ten gevolge van mycotoxines. 

vleeskippen

18 dieren

De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden. De gebruikte dosis van de verschillende mycotoxines geven geen aanleiding tot 

schadelijke effecten bij het dier. De dieren zullen na de proef geëthanaseerd worden. 

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 statistische analyse en uitgebreide expertise van het labo  met dergelijke studies. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Om de mens zo goed als mogelijk te benaderen moet men varkens gebruiken. Dit omwille van het feit dat ze qua gastrointestinaal stelsel, lever, nieren 

en cardiovasculaire organen, fysiologisch en anatomisch het dichtste aanleunen bij de mens. De big wordt als model voor het kind gebruikt.

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.

Indien dit enzym een gunstige werking heeft na toediening via bolusvorm, en dus de schadelijke effecten van het mycotoxine kan teniet doen, dan kan 

dit product in capsule-vorm op de markt gebracht worden. Dit zou een eerste belangrijke stap zijn om het enzym toegankelijk te maken voor de mens. 

Op basis van de resultaten van deze varkensproef kunnen we bepalen in welke vorm we dit enzym bij de mensen kunnen toereiken. In Afrika is er een 

heel groot sociaal en economisch probleem omtrent aflatoxines en fumonisines. Specifiek in Kenya zijn er al verschillende aflatoxine-uitbraken geweest 

met de dood van meerdere mensen tot gevolg. Indien men deze mycotoxine-detoxifiers zou kunnen introduceren en integreren bij de lokale bevolking 

zou dit leiden tot een verbeterde gezondheid en welvaart van de mens.

Het varken zal worden gebruikt als model voor de mens, en de big meer specifiek als model voor het kind.

24 varkens: Het minimale aantal om zo een studie uit te voeren (gebasseerd op statistische analyse) is 8 dieren per behandeling. Er zijn 3 

behandelingsgroepen voorzien.

De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden aangezien de deelnemende personeelsleden uitgebreide ervaring hebben met gelijkaardige 

proeven. De gebruikte dosis van het mycotoxine geeft geen aanleiding tot schadelijke effecten bij het dier. Het enig verwachte negatieve effect voor de 

dieren is de handeling van het bloed trekken uit de halsader. Pijn zal hier beperkt worden door het vermijden van het gebruik van de strop. De dieren 

zullen handmatig geïmmobiliseerd worden. De dieren zullen na de proef geëuthanaseerd worden.

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.

Kunnen de schadelijke effecten van een schimmel toxine, fumonisine B1, geneutraliseerd worden in het varken door een enzym toe te voegen eenderzijds 

aan het voeder en anderzijds rechtstreeks in de maag?

2018-2021

Het doel van het project is nagaan of een FB1-degraderend enzym, dat door het EFSA reeds erkend is als een veevoederadditief, de schadelijke effecten 

van schimmelgiften bij de mens in Kenya kan verlichten. Met deze studie wensen we na te gaan of het enzym nog werkzaam is of terug werkzaam 

wordt indien het rechtstreeks in de maag wordt toegediend, bij de mens vergelijkbaar met inname van een capsule, bij het varken toegediend als een 

bolus. Mycotoxines zijn schadelijke stoffen aangemaakt door schimmels op planten. Wanneer deze stoffen in het voeder of voedsel zitten zorgen ze voor 

schade bij zowel dier als mens. De veevoedersector heeft producten op de markt gebracht, mycotoxine-detoxifiers genaamd, die deze mycotoxines 

kunnen neutraliseren in de darm en zo het schadelijk effect teniet doen. Aangezien een capsule aantrekkelijker is om in te nemen dan een enzym over de 

maaltijd te strooien, is het belangrijk om na te gaan of deze producten ook na toediening via een bolus werkzaam zijn.

Mycotoxine, fumonisine B1 (FB1), enzym, varkens, efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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. 

Tijdens de periodes van individuele huisvesting worden de kooien zo geplaatst dat de dieren steeds visueel contact houden met elkaar.

 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. Doordat het hier gaat over een generisch geneesmiddel kan het tegen een lagere prijs op de markt komen. Hierdoor zullen 

misschien meer pluimveehouders bereid zijn om hun dieren via deze weg efficiënt(er) te gaan ontwormen waardoor het aantal wormbesmettingen en 

bijkomende ongemakken voor dieren in de pluimveehouderij verminderd worden. Anderzijds is het belangrijk te weten of er resistentie bestaat tegen 

deze ontwormingsmiddelen. Aangezien deze producten de enige zijn die geregistreerd zijn voor gebruik in de pluimveesector, zou dit belangrijjke 

gevolgen hebben en moeten alternatieven gezocht worden.

Voor deze proef zullen kippen gebruikt worden.

Er worden voor deze proef 27 kippen gebruikt.

Mestname gebeurt door het verzamelen uit een mestlade en behandeling gebeurt via het drinkwater. De dieren ondervinden hierdoor geen extra

stress. Wel zullen de dieren op de momenten dat het nodig is (individuele staalname van mest en behandeling) apart gehouden worden in kooien.

Daarom beschouwen we de graad van ernst als matig. Op dag 21 worden de dieren op een correcte wijze geëuthanaseerd en worden de darmen

verwijderd voor telling van de aanwezige wormen.

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.

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. In dit 

geval gaat het om een generische variant van een reeds bestaand product. In een eerste test werkte het product niet tegen alle geteste parasieten. 

Daarom wordt in deze proef ook nagegaan of bepaalde parasieten in de darm resistent geworden zijn tegen deze klasse van ontwormingsmiddelen.

ja, in principe zullen alle resultaten in de maand na euthanasie bekend zijn. Op basis hiervan zal dan de retrospectieve analyse ingediend worden.

Pluimvee / maagdarmwormen / ontworming / drinkwater/ resistentie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Testen van de efficiëntie van en eventuele resistentie tegen een wateroplosbaar ontwormingsmiddel bij de behandeling van kippen tegen maag-

darmwormen.

4 weken



435
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

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 gezond ogende eigenaarshonden aangewend worden, die na de staalnames terugkeren naar hun eigenaars. Het bijhorende 

gezondheidsonderzoek kan vroegtijdig bepaalde ziektes opsporen, wat enkel ten goede komt voor de honden.

Het doel van dit onderzoek is om de nierfunctie bij oudere, gezond ogende honden verder te onderzoeken. Verder willen we ook leeftijds- en diersoort 

specifieke normaalwaarden bekomen voor enkele nieuwe nierwaarden. Het is daarom niet mogelijk andere diersoorten of alternatieve methodes aan te 

wenden. 

Internationaal erkende richtlijnen (Friedrichs et al., 2012) van de 'American Society of Veterinary Clinical Pathology' stellen dat minimaal 120 dieren nodig 

zijn om normaalwaarden op te stellen. Daarom richten we op staalnames van 120 honden meerdere tijdstippen (0, 6, 12, 18 en 24 maanden). Mogelijks 

moeten er meer honden opgenomen worden in de studie, om zo voor verliezen (opvolgingsstudie) te compenseren en een voldoende aantal dieren over te 

houden.

De staalnames worden gestopt indien de hond tekenen van stress, angst of agressiviteit vertoont die de gezondheid van het dier kunnen schaden of die de 

veiligheid van de personen, die betrokken zijn bij de proef, kunnen benadelen. De staalnames (bloed en urine) worden genomen door een ervaren 

dierenarts, via routine en eenvoudige technieken en veroorzaken slechts minimale pijn.

Het belang van aanhoudend eiwitverlies via de urine in oudere, gezond ogende honden is momenteel niet duidelijk. Standaard aangewende bloedtesten, 

zoals serum creatinine, zijn weinig gevoelig. De bepaling van eiwitverlies via de urine door middel van eiwit:creatinine ratio is weinig specifiek voor het 

achterhalen van de bron van het eiwitverlies en de ernst van het letsel.  Daarom is een uitgebreider onderzoek van de nierfunctie, op basis van bepaling 

van de glomerulaire filtratie snelheid (GFS) en nieuwe labotesten, aangewezen. Verder willen we ook leeftijds-afhankelijke normaalwaarden voor nieuwe 

labotesten bekomen.

Ongeveer 30-40% van de patienten aangeboden in een dierenartsenpraktijk zijn geriatrisch. Deze populatie wordt, net zoals in de humane geneeskunde, 

geconfronteerd met specifieke gezondheidsproblemen, waaronder chronische nierziekte. In de humane geneeskunde wordt persisterend eiwitverlies 

geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte ten gevolge van chronische nierziekte. Bij honden wordt hier nog te vaak te weinig aandacht aan gegeven. 

Vroegtijdig opsporen en behandelen van eiwitverlies via urine en van nierziekte zou kunnen bijdragen aan betere langetermijn vooruitzichten.

Hond (n=120-160)

neen

neen

neen

Bepaling van en opvolging van de nierfunctie bij oudere, gezond ogende honden

60 maanden

Nierfunctie, GFS, urinaire en serum biomerkers

neen

ja

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Samenhang tussen slagaderlijk en aderlijk melkzuur- en suikergehalte bij kritieke honden

01/06/2019-01/06/2024

Bepaling van het melkzuurgehalte in het bloed wordt vaak gebruikt om de algemene toestand en de prognose van kritiek zieke patienten te bepalen. 

Bepaling van melkzuur in slagaderlijk bloed wordt aanzien als de standaardmethode. Het nemen van aderlijk bloed is echter eenvoudiger en minder pijnlijk. 

In de humane geneeskunde zijn er studies die een goede samenhang tussen melkzuurconcentraties in slagaderlijk en aderlijk bloed weergeven. Uit een 

recente studie blijkt echter dat de samenhang tussen beide metingen laag is. In honden wordt melkzuur meestal enkel in aderlijk bloed bepaald, en zijn er 

geen studies in kritiek zieke patienten die nagaan of er een samenhang is tussen slagaderlijk en aderlijk bloed. In patienten met een verhoogd 

melkzuurgehalte kan lactaat worden omgezet in glucose, wat een verhoogde bloedsuikerspiegel kan geven. Verhoogde bloedsuikerspiegels kunnen op hun 

beurt aanleiding geven tot verhoogde melkzuurspiegels.

melkzuur (lactaat), bloedsuiker (glucose), slagader, ader, kritieke honden

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het is belangrijk om honden te gebruiken voor deze studie die door ziekte mogelijks een verhoogde melkzuurconcentratie hebben. Enkel bij patienten die 

door ziekte abnormale melkzuurwaarden hebben, zal er op een correcte manier kunnen worden nagegaan wat de samenhang is tussen slagaderlijk en 

aderlijk bloed en of er een samenhang is tussen melkzuur- en suikerspiegels in het bloed.

Alle gegevens voor deze studie zullen verzameld worden als de honden onder algemene verdoving zijn en voorbereid worden voor hun spoedoperatie. Het 

nemen van bloed en het plaatsen van een katheter in de slagader voor het opvolgen van de bloeddruk tijdens de verdoving worden hoe dan ook gedaan, 

onafhankelijk van de studie. Er worden dus geen extra handelingen uitgevoerd, die mogelijk extra  ongemak kunnen geven voor de patient. De opvolging en 

de duur van het verblijf is afhankelijk van de onderliggende aandoening en staat los van de studie.

Indien er kan aangetoond worden dat er een goede samenhang is tussen slagaderlijke en aderlijke melkzuurconcentraties, kan er op een eenvoudige manier 

lactaat bepaald worden in honden die worden aangeboden in kritieke opvolging. Indien er geen goede samenhang is, kan het zijn dat, enkel gebasseerd op 

aderlijke melkzuurconcentratie dat honden over- of onderbehandeld worden. Indien er een samenhang is in de melkzuur- en suikerspiegels in het bloed kan 

dit mogelijks mee gebruikt worden om prognose te bepalen bij kritieke patienten.

Eigenaarshonden die aangeboden worden voor spoedchirurgie en mogelijks een verhoogde melkzuurconcentratie in het bloed hebben, zullen worden 

opgenomen in de studie.

Maximaal 90 eigenaarshonden zullen worden opgenomen.

Het nemen van bloed en het plaatsen van een katheter in een slagader kunnen mild ongemak geven. Beide handelingen worden echter bij kritieke patienten 

die spoedchirurgie moeten ondergaan, altijd uitgevoerd, ook zondere deze studie. Bloed wordt genomen om de algemene toestand te bepalen en er wordt 

een slagaderlijke katheter geplaatst om de bloeddruk op te volgen tijdens de chirurgie. Al deze handelingen gebeuren als de honden reeds onder algemene 

verdoving zijn. Er is slechts een zeer kleine hoeveelheid bloed, maximaal 40 µl, nodig. Het lot van de dieren is uitsluitend afhankelijk van de onderliggende 

aandoening en wordt niet bepaald door de studie.

Om na te gaan of er een samenhang is tussen slagaderlijke en aderlijke melkzuurconcentraties en of er een samenhang is tussen melkzuur- en suikerspiegels 

in het bloed, is het van belang om dit na te gaan in patienten die mogelijk een verhoogd lactaatgehalte hebben, met name kritieke patienten.

Het minimaal aantal dieren nodig om na te gaan of er een  verschil is tussen slagaderlijke en aderlijke melkzuurwaarden werd bepaald met behulp van data 

van kritieke honden die voorhanden was en waarbij lactaat zowel in slagaderlijk als aderlijk bloed bepaald werd.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Darmziektekiemen zijn een belangrijke bron van economisch verlies in de varkenshouderij. Bovendien moet het overmatig gebruik van antibiotica 

verminderd worden.

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.

De ontwikkeling van dit nieuwe voederadditief zal tijdens een infectie de symptomen verminderen, zodat er een snellere genezing optreedt. Algemeen 

zullen ook kleinere ontstekingen in de darm minder voorkomen, wat de groei, de ontwikkeling en de levenskwaliteit van de dieren zal bevorderen. Het 

verminderd gebruik van antibiotica zal er bovendien voor zorgen dat de opkomst multiresistente ziektekiemen geremd wordt. 

Varkens

37 biggen

Bij 13 van de 37 dieren wordt via een operatie gekeken naar het effect van het enzym in de darm. Na de operatie worden deze biggen geëuthanaseerd 

(ernstgraad terminaal). De overige biggen zullen worden geïnfecteerd met een darmziektekiem tijdens een voederexperiment. Hierbij zullen de dieren 

matige tot ernstige diarree krijgen (ernstgraad matig). Op het einde van het experiment zullen alle dieren worden geëuthanaseerd, om de 

immuunrespons in de darm te bestuderen. De euthanasie vindt plaats door een intraveneuze injectie met een overmaat natriumpentobarbital.

De immuunrespons kan helaas enkel worden onderzocht in levende dieren. De ontwikkeling van een voederadditief moet in de laatste stap steeds 

getest worden in een levend diermodel. Hiervoor zijn geen alternatieven.

Gebaseerd op gelijkaardige experimenten uitgevoerd door ons labo kunnen we afleiden dat we 24 dieren zullen gebruiken in het voederexperiment. 

Alvorens over te gaan op deze laatste stap, onderzoeken we eerst het effect in de darm via een operatie. Indien er geen overtuigende data gevonden 

wordt, zal het voederexperiment niet uitgevoerd worden. Voor dit deel van het experiment zullen 13 dieren gebruikt worden.

Bacteriële darminfecties zijn een belangrijke oorzaak van diarree, ziekte en sterfte bij gespeende biggen. Momenteel worden hoofdzakelijk antibiotica en 

zinkoxide gebruikt als behandeling. Doordat het gebruik hiervan sterk moet verminderen worden er dus alternatieven gezocht. Alkalisch fosfatase, een 

enzym uit de dunne darm dat inwerkt op bacteriële moleculen die ontsteking veroorzaken, zal toegevoegd worden aan het voeder. Deze enzymen zullen 

bijgevolg de ontsteking van de darm, als gevolg van de infectie, onderdrukken. Dit zou de darmgezondhied kunnen bevorderen. We willen dus nagaan 

of de biggen sneller genezen zonder het gebruik van antibiotica. 

alkalisch fosfatase, varken, ziektekiem, dunne darm

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Onderzoek naar het effect van alkalisch fosfatase op de ontsteking in de darm opgewekt door bacteriële infecties in biggen.

19/08/2019 - 14 weken
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De resultaten van dit onderzoek moeten worden toegepast bij honden en katten in hartfalen, vandaar dat de studie ook 

uitgevoerd wordt bij deze diersoorten. Het gaat hier niet om een 'diermodel', maar wel om dieren met natuurlijk, spontaan 

voorkomend hartfalen, wat de beste resultaten zal opleveren.

In studie 2&3 worden de dieren een aantal dagen gehospitaliseerd (zoals reguliere patiënten met hartfalen). Dit zorgt 

onvermijdelijk voor milde stress. Bij matige tot erge stress in combinatie met ademnood worden dieren gekalmeerd met een 

veilig product (butorphanol). Dit is een standaardprocedure. De dieren worden in een rustige omgeving gehouden 

(intensieve zorgen unit), met zuurstof wanneer nodig, en manipulaties worden beperkt. Bij erge stress bij een manipulatie 

(bv. bloedname, intraveneuze katheter, blaascatheterisatie) wordt het dier uitgesloten uit het onderzoek.

Deze studie zal ons staat stellen om de behandeling van congestief hartfalen bij hond en kat te optimaliseren, wat leidt tot 

een betere levenskwaliteit en mogelijks ook langere levensduur voor deze honden en katten. Zo kan een te hoge dosis 

vochtafdrijver leiden tot overmatig drinken en urineren, wat een praktisch probleem vormt voor de eigenaars en een reden 

kan zijn voor euthanasie van het dier. Verder kan dit ook aanleiding geven tot nierschade. Deze studie zal helpen om de 

dosis voor een bepaald dier juister te bepalen. Verder levert het onderzoek ook data over een nieuwe vochtafdrijver: 

torasemide. Tot op heden is hierover maar 1 klinische studie beschikbaar bij de hond en geen enkele studie bij de kat. Deze 

vochtafdrijver heeft theoretisch veel voordelen, zoals toediening 1x daags, minder neveneffecten en minder resistentie, maar 

werd vooral getest bij gezonde dieren. Het is ons doel om na te gaan of deze voordelen stand houden bij dieren in hartfalen.

De negatieve effecten voor de dieren zijn beperkt, gezien het om patiënten in hartfalen gaat, waarbij in normale 

kliniekomstandigheden ook regelmatige controles uitgevoerd worden met bijvoorbeeld bloedname. De ongemakken bestaan 

uit milde pijn gepaard gaande met een bloedprik in de hals of voorpoot of plaatsen van een intraveneuze catheter in de 

voorpoot. Daarnaast vereist één bepaald onderdeel van de studie blaascatheterisatie om de urineproductie op te volgen, dit 

kan ook mild ongemak veroorzaken. Waar mogelijk zal de urineproductie opgevolgd worden met echografie van de buik. De 

graad van ongemak wordt ingeschat als mild. Het gaat om een klinische studie bij honden en katten in privébezit 

aangeboden in de dierenkliniek  en deze worden na de studie dus gewoon verder in hun thuisomgeving gehouden.

honden en katten

Het onderzoek bestaat uit 3 deelstudies, voor studie 1 maximaal 20 dieren, studie 2 maximaal 16 en studie 3 maximaal 16, 

wat leidt tot een maximaal van 52 dieren per diersoort, 52 honden en 52 katten.

Deze studie wil de effecten van vochtafdrijvers onderzoeken in de klinische setting waarin ze gebruikt worden, namelijk bij 

honden en katten in hartfalen. Hartfalen is een complex geheel van veranderingen in het lichaam en de opname, verwerking 

en effecten van de vochtafdrijvers worden hierdoor sterk beïnvloed. Het is niet mogelijk om dit specifieke syndroom na te 

bootsen met celculturen of andere alternatieven, gezien dit veel te ver van de werkelijkheid afstaat en we de resultaten 

moeten kunnen toepassen op dieren in hartfalen.

Er werd een statisticus geconsulteerd om het aantal dieren per studie-onderdeel te bepalen op basis van beperkte gegevens 

uit de recente literatuur. Zo kwamen we tot de aantallen in de aanvraag.

Hartproblemen die leiden tot congestief hartfalen, met opstapeling van vocht in de longen, borstholte of buik, komen vaak 

voor bij hond en kat. Ze kunnen zorgen voor erg ongemak zoals levensbedreigende ademnood. De hoeksteen van de 

behandeling is het toedienen van vochtafdrijvers (diuretica). Er is echter zeer weinig onderzoek verricht naar deze 

behandeling bij hond en kat. Dit onderzoek probeert een antwoord te geven op een aantal cruciale vragen om deze 

behandeling te optimaliseren, met name: zijn er individuele verschillen in de respons op therapie tussen patiënten, wanneer 

treedt er verminderde gevoeligheid (of  'resistentie) op tegen een vochtafdrijver en kunnen we voorspellen bij welke dieren; 

zijn er dieren die een hogere dosis nodig hebben dan andere; wat zijn de werking en voordelen van een recent geregistreerd 

diureticum (torasemide) bij honden en katten in congestief hartfalen?

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vochtafdrijver/furosemide/torasemide/hond/kat/hartfalen/behandeling 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Hoe kunnen we de behandeling met vochtafdrijvers bij honden en katten in hartfalen verbeteren?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Vanaf goedkeuring EC in 2019 tot en met het beoogde patiëntenaantal geïncludeerd en opgevolgd werd, voorzien tot en met 

2023.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

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.

het is onmogelijke om deze farmacokinetische effecten te bestuderen in het labo, zonder gebruik te maken van dieren. 

Het minimum aantal dieren (6) nodig voor deze studie werd bepaald door een statistisch expert.

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.

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) en na intranasale toediening (neusspray). 

Ook de mogelijke wisselwerking die er is tussen CBD en fenobarbital (het meest gebruikte anti-epilepticum bij de hond) zal worden nagegaan.

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, oraal of nasaal), 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)?

6 honden

neen

neen

neen

Cannabidiol (CBD=niet psychogeen cannabisderivaat) waarden  in het bloed en hersenvocht bij gezonde honden.

ongeveer 8-10 maanden

cannabidiol (oraal, rectaal, nasaal, via bloed), epilepsie, fenobarbital

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project 

(hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden en wat is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging

Geef aan waarom het noodzakelijk is 

om dieren te gebruiken en waarom 

er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt 

dat enkel  het minimum aantal 

dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de 

wetenschappelijke 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 wordt bij de meeste honden niet speciaal voor dit project bloed genomen. Van honden met chronische leveraandoeningen, levertumoren en levershunts wordt standaard bloed 

genomen voor diagnose en opvolging. Pre-anesthetisch bloedonderzoek geneurt bij dieren die een anesthesie ondergaan. Indien bij deze honden na de gebruikelijke bloedanalyses 

overschot is, zal deze overschot worden bewaard voor bepaling van N-glycanen. Aanvullend wordt bij gezonde honden een bloedstaal genomen.

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 hoofdzakelijk overschotten van 

bloed gebruikt.

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 enkel bij enkele gezonde honden 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.

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 enerzijds bepalen of N-glycanen bij honden met leveraandoeningen helpen bij 

de diagnose en het bepalen van de ernst van de leveraantasting. Anderzijds willen we bepalen of N-glycanen kunnen voorspellen welke honden met een levershunt (abnormaal 

bloedvat waardoor bloed niet via lever loopt en lever klein blijft) na operatie van het abnormale bloedvat verworven bloedvaten zullen ontwikkelen omdat hun lever de normale 

bloedtoevoer niet aankan.

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. 

De overschot van bloed van 32 eigenaarshonden per leveraandoening en van 64 controlehonden (bij sommigen overschotten na bloedonderzoek om verdovingsrisico te beperken, 

bij anderen via bloedname).

neen

neen

neen

5 jaren

honden, leverprobleem, levertumor, abnormaal bloedvat

neen

ja

neen

neen

neen

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
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Nagaan van het verloop van een M. hyopneumoniae  infectie bij zeugen en hun nakomeling gepaard gaande met onderzoek naar de afweer tegenover 

M. hyopneumoniae aan de hand van een opvolgingsstudie.

augustus 2019 - juli 2020

Het doel van deze studie is om na te gaan volgens welk patroon M. hyopneumoniae  wordt uitgescheiden tijdens een besmetting bij zowel varkens 

die gehouden worden voor de fok als varkens die opgekweekt worden om te slachten. Hiervoor zullen moederdieren opgevolgd worden tijdens de 

dracht en de biggen van deze dieren gedurende hun volledige leven (ongeveer 6 maand). Tevens zal ook de link gelegd worden tussen besmetting van 

de dieren, hun afweerreactie tegenover de kiem en letsels zichtbaar op de longen. Op basis hiervan kunnen betere preventieve maatregelen genomen 

worden. 

M. hyopneumoniae , fokdieren, biggen, vleesvarkens, immuniteit, infectiestatus, longletsels

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Hier werd gekozen voor varkens omdat dit de enige diersoort is die besmet wordt met M. hyopneumonia . Het onderzoek is specifiek gericht op M. 
hyopneumoniae  besmetting, uitscheiding en afweer bij varkens, daarom is het niet mogelijk een andere diersoort te gebruiken. 

De handelingen die gesteld worden bij het dier zijn bloedafname, nemen van een laryngeale swab en colostrum verzamelen na een injectie met 

oxytocine in de spier. Deze handelingen worden in de praktijk regelmatig gedaan, er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht. Bovendien 

worden de stalen genomen door een ervaren persoon en blijven de dieren op het bedrijf wat de stress tot een minimum beperkt. Het welzijn van de 

dieren wordt ook dagelijks gecontroleerd door de veehouder zelf die het dagelijkse management voor zich neemt en door de onderzoeker op het 

moment van staalname.

M. hyopneumoniae  is de belangrijkste oorzaak van chronische longaandoeningen bij varkens. Moederdieren zorgen voor het onderhoud van de 

infectie op een bedrijf. Ze dragen de kiem over naar hun biggen en deze geïnfecteerde biggen gaan na het spenen andere nog niet geïnfecteerde 

biggen besmetten. In deze studie wordt nagegaan hoe een besmetting en nadien de uitscheiding van M. hyopneumoniae precies verloopt bij 

moederdieren en hun biggen. De biggen worden opgevolgd tot het moment van slachten. De afweer van de dieren zal ook in kaart gebracht worden 

om te onderzoeken hoe de afweer evolueert met de besmetting. Bijkomend wordt ook gekeken naar het verband tussen besmetting, afweer en letsels 

op de longen. Dit alles zal leiden tot een beter inzicht in het gedrag van M. hyopneumoniae  op een bedrijf en het mogelijk maken betere preventieve 

maatregelen te treffen.

Varkens op een commercieel varkensbedrijf.

Zeugen: 80     Eersteworpsdieren (gelten): 80     Biggen: 40

De handelingen die gesteld worden bij het levende dier zijn bloedafname, nemen van een laryngeale swab en colostrum verzamelen na een injectie 

met oxytocine in de spier. Dit zijn handelingen die in de praktijk regelmatig gesteld worden, er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht en 

de graad van ernst wordt omschreven als licht. Alle dieren in de proef blijven op hun bedrijf waar ze behandeld worden zoals alle andere dieren daar 

aanwezig. Dit wil zeggen dat moederdieren na spenen herdekt of afgevoerd worden en dat de biggen afgemest worden. Op het moment van slachten 

zullen ook stalen genomen worden, weliswaar bij het inmiddels dode dier.  

Het is niet mogelijk andere dieren dan varkens of een niet-diermodel te bebruiken omdat onderzoek gedaan wordt specifiek naar de infectie status, 

patroon van uitscheiden en afweerreactie van en tegenover M. hyopneumoniae  bij varkens. Ook worden andere diersoorten niet besmet met M. 
hyopneumoniae . 

Statistische analyse is uitgevoerd in het programma Winepi. Echter is het percentage zeugen besmet met M. hyopneumoniae  tijdens de dracht en op 

het moment van werpen zeer variabel. Hetzelfde geldt voor het percentage M. hyopneumoniae  positieve biggen op moment van spenen. Wanneer er 

van 20 dieren in een populatie van 50 fokdieren stalen genomen worden en deze zijn allen negatief kan er met 95% zekerheid gesteld worden dat de 

prevalentie lager is dan 12%. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het gezondheidsonderzoek of lichamelijk onderzoek bij een hond kan enkel correct aangeleerd worden als levende (gezonde) honden gebruikt worden. Tijdens 

het lichamelijk onderzoek zal het dier enekel betast en beluisterd worden (met een stethoscoop). Er gebeuren geen invasieve (pijnlijke) onderzoeken of 

handelingen.

De honden die ingezet worden voor deze klinische oefening zijn sociale dieren, wanneer we zouden merken dat ze er zich toch ongemakkelijk bij zouden 

voelen, dan zullen ze niet ingezet worden tot het dier zich herstelt heeft.

De studenten van het eerste Masterjaar van de opleiding diergeneeskunde krijgen de kans om een lichamelijk onderzoek te leren uitvoeren bij de hond. Het is 

de bedoeling om deze klinische handelingen aan te leren in functie van het uitoefenen van hun later beroep als dierenarts waarbij het correct kunnen uitvoeren 

van een lichamelijk onderzoek de basis van een goede diagnosestelling vormt.

Hond. 

Maximaal 3 rustige honden per week, die maximaal 1 sessie per dag zullen krijgen. 

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.

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 ingezet worden. Niet alle eigenaarsdieren (te bang, te

ziek, agressief, ...) lenen zich echter tot het laten uitvoeren van een lichamelijk onderzoek door onervaren dierenartsen in opleiding. 

In de 1ste Master 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, onderzoek van de vacht en de huid.

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 dier van het eigen labo. 

Ja, bij het einde van het academisch jaar 2019-2020 te voorzien.

lichamelijk onderzoek, hond, onderwijs

neen

neen

neen

neen

neen

je

neen

neen

Aanleren van lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren.

23/09/2019-24/05/2020
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Onderzoek naar het effect van korte ketenvetzuuresters op de immuunrespons en speendiarree bij biggen.

2/9/2019 – 1/10/2019

Bacteriële darminfecties zijn een belangrijke oorzaak van diarree, ziekte en sterfte bij gespeende biggen. Momenteel worden hoofdzakelijk antibiotica en 

zinkoxide gebruikt als behandeling. Doordat het gebruik hiervan sterk moet verminderen, wordt er naar alternatieve behandelingen gezocht. Korte 

ketenvetzuuresters die aan het voeder worden toegevoegd zijn een mogelijk alternatief. Deze lorte ketenvetzuurester zouden de ontsteking van de darm, 

als gevolg van de infectie, kunnen onderdrukken. Dit zou de darmgezondheid van de biggen kunnen bevorderen en leiden tot een sneller herstel na 

infectie. 

biggen, speendiarree, korte ketenvetzuuresters

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Darmziektekiemen bij biggen zijn een belangrijke bron van economisch verlies in de varkenshouderij. Aangezien deze ziektekiemen enkel bij biggen 

diarree veroorzaken en het onderzoek gericht is op het effect van korte ketenvetuuresters op de immuunrespons en diarree in biggen, zijn biggen het 

meest verfijnde diermodel. 

Om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tijdens de infectie met een maagsonde tot een minimum te beperken, zullen de dieren verdoofd 

worden.

De ontwikkeling van korte ketenvetzuuresters als voederadditief zou tijdens een infectie de symptomen kunnen verminderen, zodat er een snellere 

genezing optreedt. Behalve een algemeen verhoogd welzijn van de biggen, zou het gebruik van deze korte ketenvetzuuresters ook tot een verminderd 

antibioticumgebruik kunnen leiden. Dit verminderd gebruik van antibiotica zal er bovendien voor zorgen dat de opkomst van multiresistente 

ziektekiemen geremd wordt en zal het risico op het overbrengen van antibioticumresistente ziektekiemen van dier op mens kunnen verlagen.

biggen.

18

De biggen zullen worden geïnfecteerd met een darmziektekiem via een maagsonde. Hierbij zullen de dieren matige tot ernstige diarree krijgen. Voor de 

staalnames verwachten we een matige ernstgraad. Op het einde van het experiment zullen alle dieren worden geëuthanaseerd via injectie van 

pentobarbital, om de immuunrespons in de darm te bestuderen.

Het effect van de korte ketenvetzuuresters op de immuunrespons en diarree als gevolg van een infectie met een darmziektekiem kan helaas enkel worden 

onderzocht in levende dieren. De ontwikkeling van een voederadditief moet in de laatste stap steeds getest worden in een levend diermodel. Hiervoor 

zijn momenteel geen alternatieven beschikbaar.

Op basis van onze ervaring in vorig onderzoek hebben we minimaal zes dieren nodig om betrouwbare resultaten te bekomen.



444

Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis werd reeds vaak gebruikt als model voor vaccinatiestudies bij het rund waarbij deze het voordeel heeft dat er genetisch aangepaste stammen 

bestaan die toelaten een bepaald aspect van het immuunsysteem te gaan bestuderen. Ook om praktische redenen is de muis het meest geschikt 

(huisvesting, voeding, kostprijs en handelbaarheid). De muis is een zeer klein handelbaar dier dat snel vele nakomelingen heeft. 

De dieren worden dagelijks opgevolgd door hiervoor opgeleide personen en verblijven in een comfortabele kooi met kooiverrijking (nest- / 

schuilmateriaal, knaagstokjes,...) en constante temperatuur.

Wereldwijd worden meer en meer meldingen gemaakt van resistentie van bepaalde maagd-darm parasieten tegen de meest gebruikte 

ontwormingsmiddelen bij het rund. er is dus nood aan een alternatieve manier van wormbestrijding in de veeteelt. Vaccinatie kan daar een alternatief 

zijn. In ons labo wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een dergelijk vaccin. Het huidige experimentele vaccin is een natuurlijk eiwit dat 

enkel kan geproduceerd worden met behulp van proefdieren. De kunstmatig aangemaakte eiwitten die werden getest, gaven niet dezelfde 

bescherming. Een diepere kennis van hoe het immuunsysteem geactiveerd wordt na deze vaccinatie kan ons helpen aanpassingen door te voeren op 

het kunstmatige eiwit waardoor dit wel voldoende bescherming biedt.

Voor deze proef worden muizen gebruikt.

Er zullen in totaal 40 muizen gebruikt worden.

De muizen zullen tweemaal worden gevaccineerd met 3 weken tussentijd in de dijspier. Twee weken daarna worden de muizen geëuthanaseerd 

waarna de milt wordt verwijderd voor verdere evaluatie van de aanwezige cellen.

De ernstgraad van deze dierproef is licht. Gezien het kleine injectievolume en het gebruik van een zeer dunne naald zouden deze injecties weinig 

ongemak mogen opleveren.

Gezien de complexe wisselwerking tussen de verschillende componenten van het immuunsysteem is het onmogelijk dergelijke studie in vitro  na te 

bootsen.

Door statistische analyse werd het minimum aantal dieren berekend dat moet worden gebruikt om resultaten te kunnen bekomen die duidelijk zijn en 

niet louter op toeval berusten.

In het kader van de ontwikkeling van vaccin tegen twee maag-darm parasieten bij het rund, is het nodig om de mechanismen te achterhalen die 

ervoor zorgen dat immuniteit opgewekt wordt tegen deze parasieten. Momenteel bezitten we een eiwit dat na vaccinatie resulteert in een sterke 

daling in eiproductie, wormaantallen en weidebesmetting. Voorafgaande studies hebben uitgewezen dat door B-cellen (cel geproduceerd in het 

beenmerg en onderdeel van het immuunsysteem) essentieel zijn in dit proces van immuniteitsopbouw. Hetgeen momenteel echter ontbreekt in deze 

wetenschap is hoe deze B-cellen hiertoe gestimuleerd worden en of en of de zwezerik hier een rol in speelt (m.b.v. T-cellen). Om dit laatste te 

onderzoeken maken we gebruik van een muizenlijn die geen T-cellen kan produceren. Aan de hand van een vaccinatiestudie kunnen we op die manier 

nagaan wat de tussenkomst van T-cellen betekent in de immuunrespons op het vaccineiwit. 

ja, van zodra de resultaten bekend en geïnterpreteerd zijn, zal op basis hiervan de retrospectieve analyse gebeuren.

Maagdarmwormen rund / vaccinatie / immuniteit / zwezerik / muismodel

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Speelt de zwezerik een rol in de opbouw van immuniteit na vaccinatie tegen twee belangrijke parasitaire maagdarmwormen bij het rund?

20 weken
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project GBL een nieuw slaapmiddel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 6 maanden

neen

Het uittesten van de bruikbaarheid en veiligheid van een nieuw slaapmiddel of kalmerend middel bij varkens dat via het voedsel 

kan worden toegediend in tegenstelling tot middelen die via injectie moeten worden toegediend. Dit kan de stress van injecties 

vermijden.   

ja

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) eetbaar - gamma-butyrolactone - slaapmiddel - varken - anti-stress 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Het gebruik van dit slaapmiddel zou dienen om bestaande dierproeven met varkens te verfijnen door injecties te vermijden. 

Beschreven effecten van het product, zijnde diepe slaap zijn vooral gekend bij de mens. Het varken leunt in lichaamswerking 

meer aan bij de mens dan andere veelgebruikte proefdieren.

Om stress te vermijden wordt het dier in de weken voorheen gewend gemaakt aan benadering door mensen. Er wordt voor het 

plaatsen van de katheter een verdovende crème op de huid gesmeerd. 

Binnen de diergeneeskunde zijn er niet veel producten die werkzaam zijn als eetbaar slaapmiddel. In dit opzicht zou het 

bijdragen tot nieuwe mogelijkheden. Bovendien kan sedatie door middel van injectie worden  vermeden en dus ook stress bij 

injectie worden vermeden. In dit opzicht draagt het bij aan het verminderen van stress. 

varkens

1

Het verwachte effect van dit product is dat het varken slaperig wordt. Eens het varken slaapt zullen er een aantal niet pijnlijke 

metingen gedaan worden. De bloeddruk zal worden gemeten met een opblaasbare band rond het pootje en er zal met een 

stethoscoop naar de ademhaling en het hart worden geluisterd. Indien het varken niet erg kalm is kan dit stress veroorzaken en 

zullen de metingen niet doorgaan.  Indien mogelijk zal er een kleine katheter in de vene van het oor worden geplaast. Eerst 

wordt er een verdovende zalf aangebracht. In dit opzicht gaat het om een milde proef waarbij er geen pijn bij het dier wordt 

verwacht. 

Een slaapmiddel kan niet worden getest op een niet levend dier.

Er wordt slechts één dier gebruikt om een eerste inschatting te maken van de bruikbare dosis van dit product. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het effect van verschillende vaccins tegen Mycoplasma hyopneumoniae  op de aangeboren en verworven afweer van varkens

juli 2019 - september 2019

Mycoplasma hyopneumoniae  is een bacterie die bij varkens een langdurige ademhalingsziekte veroorzaakt. Het gevolg van deze ziekte is een verminderde 

groei, een hoger voederverbruik per dier en een gestegen antibioticum gebruik. Om de symptomen van de ziekte te verminderen, kunnen de dieren 

gevaccineerd worden. Commerciële vaccins bestaan uit een dode Mycoplasma hyopneumoniae  stam en een hulpstof. In deze studie willen we daarom 

onderzoeken wat het effect is van 2 verschillende vaccins en een hulpstof alleen (zonder dode stam) op de aangeboren en verworven afweer van de varkens. 

We weten namelijk dat de hulpstof een belangrijke rol speelt in het beschermingsmechanisme van het vaccin, maar tot vandaag werden nog geen studies 

uitgevoerd waarbij een men een hulpstof alleen getest heeft. Bovendien reageert niet elk dier op dezelfde manier op het vaccin en daarom willen we de 

genetische verschillen tussen de dieren in deze studie ook verder onderzoeken.

Mycoplasma hyopneumoniae , vaccins, varken, afweer

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Mycoplasma hyopneumoniae veroorzaakt enkel ziekte bij varkens, waardoor we de effecten op de afweer niet kunnen onderzoeken op een andere diersoort. 

De genetische verschillen tussen varkens van hetzelfde ras afkomstig van hetzelfde bedrijf moeten uiteraard onderzocht te worden op de diersoort zelf.

In deze studie zullen we de dieren wegen, vaccineren, bloed afnemen en een longspoelsel verzamelen. Deze handelingen zullen allemaal uitgevoerd worden door 

een ervaren dierenarts die correct met de dieren zal omgaan en de stress zoveel mogelijk zal beperken. Het inbrengen van de Mycoplasma  bacteriën zal 

gebeuren onder algemene verdoving. De dieren zullen onder warmtelampen gelegd worden waar ze in de gaten gehouden worden tot ze volledig terug wakker 

zijn. Er zal voldoende speelgoed voorzien worden en we zullen dit regelmatig vernieuwen zodat de dieren geïnteresseerd blijven.

Deze studie kan genetische verschillen, die een invloed hebben op de reactie van het dier na vaccinatie, tussen varkens van hetzelfde ras en afkomstig van 

hetzelfde bedrijf aan het licht brengen. Daarenboven zullen we de invloed van 2 verschillende vaccins en een hulpstof (zonder toegevoegde dode stam) op de 

aangeboren en verworven afweer van de dieren verder onderzoeken. Daardoor zullen we in staat zijn om deze belangrijke aandoening verder te begrijpen en 

zullen we op lange termijn de mogelijkheid hebben om de huidige vaccinaties te verbeteren zodat deze een betere bescherming bieden aan de dieren.

Varkens, afkomstig van een commercieel varkensbedrijf

Maximum 53 dieren

Er wordt  een lichte graad van ernst verwacht voor de dieren in deze studie. Men weet  dat Mycoplasma hyopneumoniae  het ademhalingsstelsel van de dieren 

minimaal aantast. De besmette dieren zullen een droge hoest vertonen, maar er treden bij deze aandoening geen andere klinische symptomen (zoals koorts) op. 

Er zal wel een daling zijn van de dagelijkse groei van de dieren en een vermindering van de voederopname. Op het einde van de proef zullen de dieren 

geëuthanaseerd worden door verbloeding na zeer diepe verdoving omdat de longen onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van Mycoplasma letsels.

Het is niet mogelijk om de effecten van vaccinatie op de aangeboren en verworven afweer te onderzoeken zonder het gebruik van dieren. We willen ook de 

individuele verschillen tussen dieren afkomstig van hetzelfde bedrijf onderzoeken en dit gaat uiteraard niet zonder gebruik te maken van de dieren.

Een statistische analyse heeft uitgewezen dat 12 dieren per groep voldoende is om verschillen te zien tussen de longletsels van de verschillende groepen. We 

werken in deze studie met 3 groepen van 12 dieren die gevaccineerd zullen worden met verschillende vaccins, 1 groep van 12 dieren die alleen geïnfecteerd 

zullen worden met Mycoplasma hyopneumoniae  (positieve controle) en 1 groep van 5 dierne die niet geïnfecteerd zullen worden (negatieve controle).
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden 

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project (hoe 

kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden en wat is bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging 

Geef aan waarom het noodzakelijk is 

om dieren te gebruiken en waarom er 

geen alternatieve  dierloze methode kan 

gebruikt worden.

2.Vermindering 

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat 

enkel  het minimum aantal dieren 

wordt gebruikt 

3.Verfijning

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Alle handelingen die gedaan worden hebben geen negatieve invloed op de dieren. De verwachting is dat de paarden juist minder pijn en ongemak van hun kreupelheid 

zullen ervaren tijdens de studie door de CBD supplementatie. De bewegingsactiviteit van de paarden wordt opgevolgd d.m.v. een zeer kleine en lichte sensor die aan de 

halsband wordt vastgemaakt. Hier merkt het paard niks van. Daarnaast vult de eigenaar een online vragenlijst in en nemen we iedere 2 weken urine van de paarden af. 

We willen op termijn daadwerkelijk de gunstige effecten van CBD identificeren voor paarden. 

Het aantal paarden dat ingezet wordt voor deze studie werd bepaald naar analogie van het aantal honden dat werd ingezet voor een gelijkaardige CBD studie bij honden 

(Bartner et al, 2018)  

Het betreft onderzoek naar de gunstige effecten van CBD olie bij paarden met orthopedische pijn. De paarden wonen de hele studie bij hun eigenaar, ze hoeven voor deze 

proef niet uit hun omgeving gehaald te worden en er zijn geen restricties wat betreft voeding of bewegingspatroon tijdens de studie. De verwachting van de CBD-olie 

toediening is dat de pijn en het ongemak die de paarden ervaren door hun orthopedische probleem (kreupelheid) minder zal worden. De toedieningsvorm van de CBD is 

oraal en er hoeft dus niet geinjecteerd te worden.  

CBD-olie is een natuurlijk product dat wordt gewonnen uit de hennepplant. De CBD-olie in dit project is uniek qua samenstelling omdat het een zeer puur en zuiver 

product is. CBD heeft geen psycho-actieve bestanddelen zoals Tetrahydrocannabinol: er zijn dus geen hallucinerende of verslavende effecten. Onderzoek heeft aangetoond 

dat CBD bij mensen en dieren helpt bij pijnklachten, angststoornissen, epilepsie en meer. CBD-olie is zeer veelbelovend, zowel voor mens als voor dier, maar er is meer 

wetenschappelijk onderzoek nodig om de werkzaamheid te onderbouwen en om uit te zoeken voor welke indicaties het ingezet kan worden. 

Op dit moment zijn er over CBD-olie maar enkele in vivo studies beschikbaar bij de hond en geen bij het paard. Met dit specifieke zuivere CBD-olie product, waarbij het 

paard dus niet aan psychogeen actieve stoffen zoals Tetrahydrocannabinol wordt blootgesteld, zijn er nog geen studies uitgevoerd. We willen kijken naar het effect van 

dagelijkse CBD-olie toediening bij paarden met een chronische pijn klacht. Op dit moment krijgen deze paarden langdurig pijnstillende medicatie die regelmatig ernstige 

bijwerkingen, zoals maagdarmbloedingen en nierfalen, geven. Een mogelijk voordeel van het gebruik van CBD-olie is het verminderd gebruik van dit soort belastende 

medicatie voor chronische pijnpatiënten. 

10 paarden met orthopedische pijn. De paarden zijn, en blijven, in bezit van hun eigenaar. 

neen

neen

neen

Effectiviteit van dagelijkse cannabidiol (CBD) olie toediening bij paarden die lijden aan chronische orthopedische pijn, om de mobiliteit en het welzijn te verbeteren

9 maanden

CBD-olie paard voedingssupplement chronische pijn

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 (training, demonstraties)

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Het varken zal verdoofd worden gedurende de ganse dag door middel van gasanesthesie, Het dier krijgt ook voortdurend pijnstillers toegediend. Er is een 

grondige opvolging van het dier zijn toestand en er wordt onmiddellijk ingegrepen indien nodig. De dieren worden op het einde van de proef op een 

correcte wijze geeuthanaseerd. Er wordt geen ruimte voorzien voor ontwaking. 

Het levend dier is als laatste training absoluut nodig om het werken op levende mensen zo goed mogelijk na te bootsen, met verdoving, beademing en 

weefsel dat kan bloeden.

Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de desbetreffende spoedprocedures aan te leren en is functie van het aantal personen die 

de training nodig hebben. Eens de training doorlopen, zal de deelnemer geen dieren meer gebruiken en is hij volledig voorbereid om spoedprocedures op 

mensen uit te voeren.

Varkens worden gebruikt vanwege de vele inwendige gelijkenissen tussen varkens en mensen. De training van spoedhandelingen gebeurt terwijl het 

varken onder volledige verdoving is waardoor het dier hiervan zelf geen hinder ondervindt en na afloop zal het dier op correcte wijze geëuthanaseerd 

worden. Er worden in de huisvesting inspanningen gedaan om het welzijn van het varken te verbeteren: kooiverrijking met stro en groepshuisvesting.

Na een uitgebreide training op dood weefsel (humaan kadaver) is de noodzaak er om spoedprocedures te oefenen op een levend varken. Dit omdat het 

controleren van bloedingen de belangrijkste factor is in de stabilisatie van een patient in nood. De procedures welke geoefend worden zijn plaatsen van 

botnaalden, plaatsen van drukverbanden bij diepe en oppervakkig snijwonden, decompressie van de borstkast met behulp van naald bij vb. klaplong. 

Levensechte bloedingen en het controleren ervan kunnen enkel gesimuleerd worden bij een levend trainingsmodel. 

Deelnemers leren op de gecontroleerde manier hoe ze patienten in nood moeten stabiliseren. Deze levensechte simulatie zorgt ervoor dat de deelnemers 

niet enkel getraind worden op praktische handelingen maar ook op het vlak van stressbestendigheid. Na dergelijke training op levende dieren zullen de 

deelnemers beter voorbereid zijn op situaties in de praktijk, 

Varkens, maximaal 20 per jaar. Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de specifieke noodtechnieken aan te leren. Het aantal is in 

functie van het aantal personen die de training nodig hebben. 

ja

neen

neen

Training in Spoedprocedures op het Varkensmodel.

5 jaar

robotchirurgie, varkensmodel, schaap, training

neen

neen

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het is voor de studenten het meest nuttig de handelingen aan te leren bij de diersoort waarop ze deze later zullen toepassen. 

De practica worden steeds begeleid door een dierenarts die de studenten aanwijzingen heeft en die kan ingrijpen indien nodig. Een geslaagde sperma-

afname is enkel mogelijk indien de hond zich comfortabel genoeg voelt.

De toenemende vraag naar fokbegeleiding door de dierenarts maakt het noodzakelijk dat studenten optie gezelschapsdieren tijdens hun opleiding 

met deze technieken reeds in contact komen. Op deze manier zijn ze beter voorbereid op het latere beroepsleven. 

Hond. 

1 hond (1 practicum per week)

De ernstgraad is 'licht'. Tijdens de procedure is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of pijnmedicatie toe te dienen, er worden geen nadelige

effecten verwacht na de procedure. Daarnaast wordt de hond dagelijks opgevolgd en indien nodig diergeneeskundig gecontroleerd. Uiteindelijk zal

deze hond aangeboden worden voor adoptie (via adoptiecommissie van de faculteit).

Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt worden. Een sperma afname en onderzoek bij een hond kan enkel aangeleerd

worden bij een levende hond. 

Het niet-invasieve karakter van de procedure leidt er toe dat 1 hond voldoende is om deze procedures aan te leren. De practica worden wekelijks

georganiseerd, hierdoor is er voldoende tijd tussen de verschillende practica. Tijdens de weken waarbij er patiënten aangeboden worden voor sperma-

afname en onderzoek, worden de practica niet uitgevoerd en krijgt het dier bijgevolg ook voldoende rustperiodes aangeboden.

Steeds meer fokkers doen beroep op hun dierenarts om na te gaan of hun reu wel vruchtbaar is. Daarnaast wordt tegenwoordig ook vaker een

kunstmatige inseminatie uitgevoerd. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: (i) een voorkeur van de fokker; (ii) natuurlijke dekking is niet

mogelijk bv. omwille van fysieke verschillen; (iii) reu en teef bevinden zich op verre afstand van elkaar, waarbij gebruik gemaakt wordt van gekoeld of 

diepvriessperma. De doelstelling van dit project is om studenten optie gezelschapsdieren tijdens hun opleiding de verschillende technieken aan te

leren om het voortplantingsstelsel van de reu te onderzoeken. 

Ja, bij het einde van het academiejaar 2019-2020 

sperma afname, sperma onderzoek, hond, onderwijs

neen

neen

neen

neen

neen

je

neen

neen

Aanleren van het vruchtbaarheidsonderzoek bij de reu

01/09/2019-30/06/2020
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

We gebruiken proefdieren van de klinieken die ook al op de klinieken gebruikt worden voor onderwijs.

Er worden geen negatieve effecten verwacht. 

De studenten leren o.a. BCS te evalueren, dit is nuttig omdat obesitas bij gehouden dieren een steeds groter probleem is en wordt en het welzijn van 

deze dieren in het gedrang brengt.  

Paard: 4 voor practicum BCS

2 voor practicum Cardiovasculaire Fysiologie

*Ieder paard wordt twee sessies ingezet voor practicum BCS en 4 sessies ter demonstratie voor practicum cardiovasculaire fysiologie.                                            

Rund: 4 voor practicum BCS. Ieder rund wordt 2 sessies ingezet

Paard: 4; Rund: 4

Er worden geen negatieve effecten verwacht. Er worden dieren gebruikt die in het bezit zijn van de klinieken. De dieren blijven in het bezit van de 

klinieken voor onderwijs doeleinden. 

Zowel rund, paard als hond zijn zeer relevante diersoorten, het diersoort overschreidende aspect van de practica is belangrijk voor het verdiepen van 

de leerstof van zowel Fysiologie & Pathofysiologie I als Fysiologie & Pathofysiologie II. 

Het aantal dieren is gelinkt aan de werkbaarheid van het aantal en de grootte van de groepen studenten. Ieder practicum wordt gegeven in 8 sessies 

per practicum. 

De bedoeling van het practica is om de BCS te leren evalueren aan de hand van palpaties en metingen van de dieren. De studenten passen hierbij de 

leerstof toe die ze kregen in het kader van Groei van Vetweefsel: fysiologie & pathofysiologie. Practicum cardiovasculaire fysiologie

Tijdens dit practicum worden verschillende “stations” gecreëerd waar de studenten verschillende opdrachten krijgen. Een van de stations behelst het 

bijwonen van het afnemen van een ECG van paard en hond. Wat honden betreft, worden eigen honden van personeel en/of studenten ingezet. Doel is 

de studenten de elektrische hartas in de praktijk te laten ervaren. Het feit dat deze duidelijk verschilt tussen diersoorten en mede daardoor de locatie 

plaatsen van de elektroden worden bepaald. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het effect van het verplaatsen van de electroden op het 

uitzicht van de ECG tracings

Practica Fysiologie & Pathofysiologie I & II, Body Condition Score, Cardiovasculaire fysiologie

neen

neen

neen

neen

neen

je

neen

neen

Practica Fysiologie & Pathofysiologie I & II

februari 2019 - 2024
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Biologische beschikbaarheid van xanthohumol

9 dagen

De preventie en/of behandeling van metabool syndroom (diabetes type 2, hypercholesterolemie) blijft één van de grote uitdagingen voor de menselijke geneeskunde. 

Xanthohumol, chalcone uit de hop, wordt beschreven als een mogelijke kandidaat om het metabool syndroom te beperken. Diverse studies wijzen echter op de lage biologische 

beschikbaarheid van xanthohumol omwille van de zeer lage oplosbaarheid van deze molecule. Het is de bedoeling van deze studie om de biologische beschikbaarheid van 

xanthohumol te verhogen via een extrusieprocedure met polyvinylpyrrolidone-vinylacetaat (Kollidon VA 64 - BASF beschreven in Ph. Eur en USP), De extrusiemethode werd reeds 

succesvol aangewend voor andere moleculen. 

6 maanden 

xanthohumol, biologische beschikbaarheid, metabool syndroom 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De hond blijft het meest aangewezen model om een predictieve studie te doen i.v.m. biologische beschikbaarheid bij de mens. 

De honden zullen nauwgezet opgevolgd worden. Mocht er enig teken zijn van een negatief effect op welzijn dan zal dit dier uit de proef gehaald worden.

Het product kan verder onderzocht worden voor  toekomstig gebruik  voor preventie en behandeling van metabool syndroom

Hond

6

Dieren worden hergebruikt. Er wordt enkel een bloedafname voorzien (1ml per afname).

De proef omvat een vergelijkende biologische beschikbaarheidstest voor een slecht oplosbaar polyfenol in casu xanthohumol. De hond blijft een goed predictief model voor de 

biologische beschikbaarheid van moleculen en formulaties bij de mens. 

n=6 is het minimum aantal dieren om een statistische verwerking van de data mogelijk te maken. 



452

Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Validatie van de fysiologische effecten van een geïmplanteerde gastrische stimulator

01-09-2019  -  01-09-2020

Dit onderzoeksproject beoogt de beoordeling van een mini-invasieve maagstimulator die ontworpen is om obesitas tegen te gaan. Hoewel Gastric Electrical 

Stimulaton (GES) de laatste jaren veelbelovende resultaten heeft laten zien, zijn de werkingsmechanismen verre van duidelijk. Ons team heeft een nieuwe 

stimulator ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in hoe de stimulatie de fysiologische reacties beïnvloedt, met een specifieke focus op de efficiëntie van de 

therapie en het verband met stimulatieparameters. We streven ernaar:

- Evalueer in hoeverre een dynamisch stimulatieprotocol (d.w.z. adaptief en patiëntspecifiek) de therapie kan verbeteren.

- Beoordelen welke van de stimulatieparameters (onder amplitude, pulsbreedte en energie) heeft de grootste impact op het gewichtsverlies.

- Analyseer subtielere indicatoren die gerelateerd zijn aan verzadiging (d.w.z. gedrag en oppervlak ElectroGastroGram), gekoppeld aan meer traditionele 

indicatoren (gewicht, voedselinname en hormoonniveaus).

elektrische gastrische stimulatie, zwaarlijvigheid, fysiologische omvang, actief implantaat

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Muizen of ratten zijn te klein voor de grootte van het implanteerbare apparaat.

Bij de keuze van honden boven varkens wordt er rekening mee gehouden dat de maag van de hond het dichtst bij de mens staat. Op basis van een 

overzichtsartikel (Zhang en Chen, 2006), blijkt dat alle belangrijke studies op dieren werden uitgevoerd op hondenmodellen waardoor er heel wat meer 

achtergrond informatie beschikbaar is. Tevens is obesitas niet alleen een probleem van de mens, maar ook van gezelschapsdieren waardoor de resultaten van 

deze studie in de toekomst ook bij honden zelf gebruikt kunnen worden.

Het welzijn van de dieren wordt bewaakt door de testleider en de dierenverzorgers. De dierenverzorgers zullen dagelijks controleren of het welzijn van de 

dieren in het gedrang is gekomen. Als dit wordt vastgesteld (wat niet verwacht wordt), wordt de testleider hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en 

worden er tegenmaatregelen genomen. De honden leven tijdens het experiment in hun normale omgeving.

De honden worden tijdens de operatie onder algemene verdoving gehouden en krijgen na de operatie medicijnen om de pijn te verlichten.

Dit dierproef is een belangrijke stap naar de realisatie van een menselijke maagstimulator die in staat is om het gewichtsverlies van zwaarlijvige patiënten 

efficiënt te verhogen. De resultaten zullen het mogelijk maken om de efficiëntie van de therapie te verbeteren door het testen van dynamische 

stimulatieprotocollen en het analyseren van hun effecten op verschillende objectieve gegevens. We willen een sterke en multi-factoriële kennis opbouwen die de 

GES-parameter koppelen aan de fysiologische respons en het daarmee samenhangende gewichtsverlies, en die antwoord geeft op verschillende vragen die nog 

in het veld leven.

De verkregen resultaten zullen vooral van groot belang zijn in de gastro-enterologie (stimulatie-impact op de fysiologische reacties) maar ook in de 

signaalverwerking (multimodale data-analyse). 

Beagles

6

De dieren worden geïmplanteerd met een apparaat onder algemene anesthesie en worden dan nauwlettend opgevolgd tot het volledige herstel is bereikt. Ze 

krijgen na de operatie medicijnen om de pijn te verlichten. Afgezien van de chirurgische ingreep en het daaruit voortvloeiende ongemak, wordt er geen pijn 

verwacht bij experimenteel ontwerp. Als op enig moment enig teken van ongemak wordt waargenomen, worden de parameters onmiddellijk verlaagd tot het 

laatste niveau waarbij het dier geen symptomen heeft ervaren. Het welzijn van het dier wordt dagelijks gecontroleerd door de verzorgers. Na de proef blijft het 

dier in de kennel.

De complexiteit van het spijsverteringsstelsel, de fysiologie en het verzadigingseffect als gevolg van voedselinname, maakt het momenteel onmogelijk om een 

dergelijk systeem te modelleren en om de impact van een elektrische stimulans op de motiliteit van de maag, hormonale en neuronale activiteit te voorspellen.

Modellering zou een dieper inzicht in de spijsvertering en het gedrag van de spijsvertering onder stimulatie vereisen, wat precies het doel van deze studie is.

Een power analyse geeft aan dat we ten minste zes honden nodig hebben
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Verteringsproef kat

01-09-2019  -  01-09-2024

Via een in vivo verteringsproef kunnen we de schijnbare verteerbaarheid van een voeding een voeding bepalen door de opname van voedingsstoffen via de 

voeding te vergelijken met de hoeveelheid van deze voedingsstoffen in de stoelgang. Het verschil tussen beiden is verteerd door het dier.

Voeding, kawliteit, vertering, kat

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Extrapolatie van data van andere diersoorten is niet mogelijk.

De dierenverzorgers zullen extra met de dieren spelen tijdens de fase waarin ze individueel gehuisvest zullen worden. Teven, zien en horen ze elkaar. Men 

zal de dieren onder toezicht ook dagelijks even laten rond lopen in een leeg hok voor de groepshuisvesting zodat de dieren wat meer activiteit hebben.

Het is erg moeilijk om aan de hand van een etiket de kwaliteit van een voeding te bepalen. Ook voor een fabrikant kan het interessant zijn om zo'n test uit 

te voeren om na te gaan of zijn voeding voldoet aan de kwaliteitseisen die hij voor ogen heeft, ook al gebruikt hij ingrediënten van goede kwaliteit.

Katten

8

Tijdens een verteringsproef wordt exact gemeten hoeveel voeder het dier opneemt. Ook de stoelgang wordt verzameld. Daarom zallen de katten tijdens 

deze proef individueel gehuisvest moeten worden. Dat laatste kan voor sommige dieren een licht negatief effect hebben. De dieren worden na de proef in 

hun gebruikelijke groepshuisvesting terug geplaatst

Voor eiwit bestaat er een in vitro test die de verteerbaarheid kan inschatten, echter een in vivo test is veel betrouwbaarder. Tevens kan men tijdens zo'n 

een proef ook een idee krijgen van andere factoren zoals smakelijkheid van de voeding, effect van de voeding op de consistentie van de stoelgang etc.

Voor dergelijke proeven zijn minimaal 8 dieren nodig.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 (training, demonstraties)

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

ja

neen

neen

Training in intra-operatieve neuromonitoring

vijf jaar

zenuw, zenuwmonitoring, varkensmodel, training

neen

neen

neen

neen

neen

Het varken zal verdoofd worden, pijnstillers krijgen en in slaap gehouden worden zoals een mens tijdens een operatie. Er is een grondige opvolging en er 

wordt ingegrepen wanneer nodig. De dieren worden op het einde van de proef op een correcte wijze geëuthanaseerd.

Het levend dier is als training absoluut nodig om het werken op levende mensen zo goed mogelijk na te bootsen, met anesthesie, beademing en weefsel 

dat kan bloeden.

Maximum 50 dieren per jaar. Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de monitorings- en operatietechnieken aan te leren en is 

functie van het aantal personen die de training nodig hebben. Eens de training doorlopen, zal de persoon die de opleiding volgde geen dieren meer 

gebruiken en is hij volledig voorbereid om klinisch werk op mensen uit te voeren.

Varkens worden gebruikt vanwege de vele inwendige gelijkenissen tussen varkens en mensen. De training van operatieve handelingen gebeurt terwijl het 

varken onder volledige verdoving is waardoor het varken hiervan zelf geen hinder ondervindt. Na afloop zal het varken op een correct manier 

geëuthanaseerd worden.   Er worden in de huisvesting inspanningen gedaan om het welzijn van het varken te verbeteren: de dieren krijgen stro in de 

stal, dat dient als beddingmateriaal en om in te wroeten..

Een training biedt artsen de mogelijkheid om nieuwe en betere operatietechnieken te leren. In deze training leren de artsen op een correcte manier 

zenuwen te monitoren welke mogelijkse beschadiging kunnen oplopen tijdens specifieke operaties waarbij dergelijke beschadiging negatieve gevolgen 

heeft voor de patient. Verder leren de artsen in combinatie met deze vorm van monitoring operaties uitvoeren waarbij belangrijke zenuwen gespaard 

blijven na het verwijderen van het weefsel. Het varken lijkt sterk op de mens aan de binnenkant, waardoor na oefenen, de dokter voorbereidt een mens 

kan opereren met deze techniek.

Artsen hebben eerst geoefend op levende dieren, voor zij de techniek bij mensen gebruiken. Deze techniek zorgt voor behoud van alle functies, snellere 

genezing, minder pijn en kleinere littekens. Het voordeel van het project is dat chirurgen en hun teams die mensen moeten opereren een grondige 

opleiding gehad hebben.

Varkens. Maximum 50 dieren per jaar. Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de monitorings- en operatietechnieken aan te leren 

en is in functie van het aantal personen die de training nodig hebben. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er bestaan in de literatuur meerdere modellen van konijnen voor hersteltechnieken van de buigers. Grotere dieren zijn in theorie mogelijk en zouden qua 

formaat meer naar de mens neigen, er zijn echter geen beschikbare studies van en deze modellen zijn bijgevolg niet toepasbaar. Bij kleine dieren heeft het 

konijn het voordeel overeenkomsten te hebben met de pezen van de mens meer dan bijvoorbeeld ratten of muizen.

Tijdens en na de ingreep zal er voldoende pijnstilling en middelen tegen ontsteking toegediend worden. Daarnaast zal een spalk bescherming bieden tegen 

bewegen gedurende de eerste 3 weken. Dit voorkomt dat de pezen meteen onder belasting komen en anderzijds kan het konijn niet aan de wonde. De 

konijnen zullen de eerste 3 weken apart gehuisvest worden, waarbij ze elkaar kunnen zien en ruiken. De laatste 5 weken zitten ze in groep samen. Een 

dagelijkse inspectie zal door dierenartsen plaatsvinden waarbij men zal letten op voedsel- en drank inname, uitwerpselen en gewicht. 

Peesletsels aan de handen door snijwonden of door ouderdom komen vaak voor op de spoedopname. De huidige technieken waarbij een klassieke 

hechtingsdraad gebruikt wordt, vereisen een lange revalidatie en er treden vaak verwikkelingen op zoals verklevingen en stijfheid. Hierdoor is het 

werkverlet altijd lang en is er vaak zelfs aanpassing van het werk of sport nodig nadien. Door het sterkere implantaat en het vrijkomen van medicatie (die 

het glijden bevordert en verkleving tegengaat) zou een beter herstel mogelijk zijn.

Konijnen

40 (+ 2 voor mini-piloot)

De konijnen zullen een operatie ondergaan onder volledige verdoving. In elk konijn passen we 2 verschillende technieken toe in dezelfde achterpoot. In 

totaal zullen 4 hersteltechnieken vergeleken worden, dewelke volgens een schema verdeeld worden. Om het lijden te verminderen zal een bescherming 

tegen bewegen met behulp van een spalk worden toegepast. Daarnaast zullen de konijnen samen huisvesting hebben waarbij ze elkaar steeds kunnen zien 

en ruiken. De graad van ernst wordt gesteld op matig. Op het einde van het experiment zal euthanasie uitgevoerd worden gezien weefsel onderzoek 

onder een microscoop op de pezen deel uitmaakt van de onderzoeksvraag.

De belangrijkste onderzoeksvraag van het project is het biologische herstel van de pees. Hierbij onderzoeken we de sterkte van het herstel, litteken 

vorming en tevens de doorbloeding. Hierbij is een studie op levende dieren noodzakelijk waarbij konijnen een goed model vormen omwille van de 

overeenkomsten met menselijke pezen. 

Binnen dezelfde achterpoot zullen twee verschillende hersteltechnieken uitgevoerd worden respectievelijk op de tweede en de vierde buigpees. De andere 

achterpoot zal geen chirurgie zal ondergaan. Hierdoor zal het aantal proefdieren gehalveerd worden in vergelijking met slechts een enkele techniek per 

poot te onderzoeken. Dit werd tevens reeds in andere gelijkaardige studies op deze manier toegepast.

Het doel is om een nieuwe hersteltechniek voor pezen in de hand bij mensen te onderzoeken. Hierbij zou een buisvormig implantaat dat tevens medicatie 

vrijstelt de huidige methodes vervangen. Patiënten zouden sneller kunnen revalideren en er zouden mogelijks minder complicaties zijn. Het onderzoek zal 

uitgevoerd worden op konijnen, waarbij verschillende modellen van het implantaat vergeleken worden met de standaard techniek uitgevoerd met draad. 

De trekkracht, doorbloeding van de pees en littekenvorming zal onderzocht worden. 

ja, binnen de 3 maanden na einde project

pees herstel - chinese finger trap - polymeer - konijnenmodel - histologie - trektest

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Peesherstel aan de hand van een nieuw buisvormig implantaat in een konijnenmodel.

Start januari 2020 - 4 maanden



456

Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Practicum in verband met enkele courant gebruikte technieken in de aquacultuur en het wetenschappelijk onderzoek

Het practicum zal doorgaan in december 2019 en zal een halve dag in beslag nemen

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.

aquacultuur, technieken, onderwijs

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

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.

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 mucus-, kieuw- of bloedstalen te nemen, te verdoven, in te spuiten, of, na euthanasie, op een correcte manier stalen te 

nemen van de inwendige organen.

regenboogforellen

7

De dieren zullen slechts een beperkt ongemak (graad van ernst: licht) 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).

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 vijf studenten voorzien. Meer studenten is niet haalbaar, omdat dit de zichtbaarheid van de vis en het goed kunnen meevolgen in het gedrang 

brengt.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 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.

Dieren zullen een licht ongemak ondervinden. Zestig muizen zullen na de proef worden hergebruikt om te kweken. De resterende muizen zullen na 

het einde van het experiment worden geëuthanaseerd.

Alleen diermodellen met een complexe fysiologie laten toe om op relevante wijze de werking van immuniteitsinhibitoren m.b.t tot expressie van een 

genetisch vaccin te onderzoeken.

Het IFNb-luciferase reporter muismodel 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.

Muizen 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.

muizen, 109

neen

neen

Verbetering van de werking van een zelf-replicerend RNA vaccin tegen het Zika virus

1 jaar

RNA vaccin, Zika virus, aangeboren immuniteit

ja

ja

neen

neen

neen

 In deze studie zullen we nagaan of we de werking van een zelf-replicerend RNA vaccin tegen het Zika virus kunnen verbeteren door gebruik te 

maken van inhibitoren voor componenten van het aangeboren immuunsysteem. Signalisatie van o.a. IFNb verminderen namelijk de expressie 

afkomstig van de genetische vaccins en verhinderen zo een optimale antilichaamrespons. Door deze signalisatie te blokkeren hopen we dit effect 

terug te kunnen  schroeven. In deze context maken we gebruik van IFNb-luciferase reporter muizen die toelaten immuun-activatie kwalitatief en 

kwantitatief in beeld te brengen in functie van de tijd. 

Ons onderzoek is gericht op het verbeteren van de effectiviteit van een genetisch vaccin tegen Zika virus waarvan het platform snel en gemakkelijk 

kan worden uitgebreid naar vaccins tegen andere ziektes. Het is daarom duidelijk dat positieve resultaten uit ons onderzoek potentieel bieden om bij 

te dragen aan de samenleving en het menselijk welzijn.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

‘Hyperthermie (warmte) behandeling van honden bij wie kanker werd vastgesteld'

01-10-2019 until 31-08-2021

Kanker is de nummer 1 doodsoorzaak bij honden. Voor de behandeling van kanker is er momenteel nood aan nieuwe therapieën die niet enkel de 

tumor zelf aanpakken maar tevens de uitzaaiingen (metastases). Warmtebehandelingen van het gehele lichaam zou de levensverwachtingen van 

honden met een (uitgezaaide) tumor in belangrijke mate kunnen verlengen en dit zonder al te zware nevenwerkingen. Door de combinatie van 

warmtebehandeling met chemotherapie of bestraling hopen we tevens een oplossing te kunnen aanbieden voor honden die niet kunnen behandeld 

worden of niet reageren op de traditionele  anti-kankerbehandelingen waarbij vaak een palliatieve behandeling of vroege euthanasie uitgevoerd 

wordt.

Ja, tegen eind 2022

warmtebehandeling, hyperthermie, inwendige tumoren, uitgezaaide tumor, metastasen, honden met kanker.

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Door toepassing van warmtebehandeling, al dan niet in combinatie met chemotherapie of bestraling hopen we een oplossing te kunnen aanbieden 

voor die patiënten met uitgezaaide kanker (zowel dieren als mensen). Vandaag de dag bestaat er in de gespecialiseerde diergeneeskunde de nood om 

toegang te krijgen tot een breder waaier aan anti-kanker behandelingen. De vraag om voor huisdieren met uitgezaaide kanker bijkomende therapieën 

te kunnen aanbieden, wordt mede ondersteund door de verwachtingen van hun eigenaars. Verschillende nieuwe 'combinatie' therapieën in de humane 

geneeskunde, waarvan warmtebehandeling er één van zou kunnen zijn (naast bvb immuno-therapie, echter zeer duur in toepassing...), lijken succesvol. 

Door combinatie van warmtebehandeling met chemotherapie of bestraling wensen we een versterkt effect te kunnen aantonen, waardoor tevens de 

dosissen van laatst genoemden kunnen verlaagd worden (en zodoende het risico op bijwerkingen voor de patïent te kunnen verminderen).

Honden, meer bepaald eigenaarshonden bij wie kanker en eventuele uitzaaiingen werden vastgesteld. 

18-24 honden bij wie kanker werd vastgesteld: 6-8 te behandelen met warmtebehandeling, 6-8 met warmtebehandeling en bestraling, 6-8 met 

warmtebehandeling en chemotherapie. 

In 'extreme warmtebehandeling' wordt de lichaamstemperatuur van de patiënt onder volledige anesthesie verhoogd tot 41,8 - 42,1 °C gedurende 60 

minuten en langer. In eerder uitgevoerde studies werd de haalbaarheid van extreme warmtebehandeling aangetoond en als 'mild' omschreven. 

Voor dit project werd de HYPERTherm IV ontwikkeld, een 4-de generatie toestel dat doorlopend nauwgezet de temperatuur in de verscheidene delen 

van het lichaam opmeet en controleert. Naast het gebruik van talrijke sensoren werden bijkomende veiligheden ingebouwd, waaronder een 

'onmiddellijke koeling' optie. De behandeling verloopt onder controle van een anesthesist en een dierenarts. Na het doorlopen van een behandeling 

gaat de hond met zijn baas terug naar huis.

Is niet van toepassing: het betreft hier de behandeling van honden bij wie kanker (met uitzaaiingen) werd vastgesteld en voor wie eigenlijk geen 

traditionele behandeling bestaat.

Niet van toepassing (we spreken hier niet van 'proefdieren' maar van patiënten voor wie we vaak een 'laatste' kans voorstellen: honden voor wie de 

behandelende dierenarts geen werkzame behandeling meer heeft, honden die eerder chirurgie ondergingen en bij wie bvb. uitzaaingen zijn vastgesteld 

of de kanker teruggroeide). 

Honden, meer specifiek eigenaashonden.  

Met onze eerste behandelingen van honden met kanker in een gespecialiseerde dierenkliniek in Frankrijk hebben we kunnen aantonen dat de 

warmtebehandelingsessies goed worden verdragen door de hond-patiënten (met uitgezaaide kanker): 2 dieren ondergingen intussen de volledige 

therapie (combinatie warmtebehandeling – bestraling, respectievelijk warmtebehandeling – chemotherapie), de 2 andere patiënten zijn momenteel nog 

in behandeling. De honden drinken en eten binnen het uur volgend op de behandelingen en vertrekken na de volledige sessie met hun baasje terug 

naar huis. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken uit deze zeer beperkte studie, vandaar ook onze vraag voor verdere samenwerking met 

andere gespecialiseerde dierenklinieken. De dieren worden tijdens hun behandeling onafgebroken opgevolgd door een anesthesist en een dierenarts en 

krijgen verdoving en pijnmedicatie.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Waarom reageren verschillende rundveerassen anders op een infectie met schurftmijten?

najaar 2019, max. 6 maanden

Schurft bij runderen geeft als symptomen ernstige allergische huidreacties en hevig jeuk. Het is zeer besmettelijk en leidt tot een sterk verminderd 

dierenwelzijn en economische verliezen te wijten aan verminderde productie en verhoogde kosten voor behandelingen over de hele wereld.

Het Belgisch Wit Blauw runderras (BWB, vleesvee) is zeer gevoelig voor schurftinfecties terwijl andere runderrassen dit veel minder blijken te zijn. De reden 

hiervoor is voorlopig niet gekend maar de oorzaak van dit verschil is waarschijnlijk te vinden in gastheer specifieke kenmerken zoals genetische en 

immunologische verschillen tussen de rassen.

In dit project willen we BWB en Holstein-Friesian (melkvee) runderen infecteren met schurftmijten en huidbiopten nemen. Dit stelt ons in staat om het 

verschillen in het immuunsysteem ter hoogte van de huid te gaan evalueren en hopelijk hierin een verklaring te vinden voor de verschillen in gevoeligheid

ja, na het aflopen van het project zal zo snel mogelijk een retrospectieve analyse opgemaakt worden

Schurft/ immuunrespons/ verschillende rundveerassen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Schurft is diersoortspecifiek en aangezien er gezocht wordt naar eigenschappen die specifiek zijn voor bepaalde runderrassen, kan geen andere methode 

gebruikt worden dan runderen van verschillende rassen te gaan besmetten en hun afweerreactie te evalueren.

De dieren worden dagelijks opgevolgd en indien de infectie een vooral bepaalde drempel overschrijdt, worden de dieren uit proef genomen en behandeld

Het opzet van deze studie is om betere inzichten te verkrijgen in de reden waarom bepaalde rundveerassen zo veel gevoeliger zijn voor schurftinfecties. Deze 

inzichten kunnen dan eventueel gebruikt worden in het mogelijk controleren van deze overgevoeligheidsreactie (bv. d.m.v. gepaste medicatie die dit kan 

onderdrukken)

In deze studie zullen  runderen gebruikt worden (vleesvee en melkvee)		

In totaal zullen 8 runderen gebruikt worden (4 van het type vleesvee (Belgisch Wit Blauw) en 4 van het type melkvee (Hostein-Friesian))		

Door de infectie met schurft kunnen de dieren jeuk ondervinden. Dit zorgt voor een matige ernstgraad. Door dagelijks te evalueren kunnen we echter kort op 

de bal spelen en dieren die te veel jeuk krijgen gaan behandelen. Er worden huidbiopten genomen onder plaatselijke verdoving dus hiervan zal het dier geen 

hinder ondervinden. De dieren zullen na de proef behandeld worden tegen schurf en kunnen eens ze schurftvrij zijn terug naar een commerciëel bedrijf. 	

Aangezien er gezocht wordt naar specifieke eigenschappen van de immuunrespons die tussen verschillende rundveerassen (en zelfs tussen dieren binnen 

hetzelfde ras) kunnen verschillen, kan geen ander diermodel gebruikt worden dan het rund.

Via statistische analyse werd het miminum aantal benodigde dieren berekend waarbij een sluitende conclusie kan bekomen worden.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De student leert omgaan met een levende hond op een professionele, veilige en diervriendelijke manier. Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het 

belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. Er 

wordt regelmatig een ander hond gebruikt om de dieren niet teveel te stresseren.

De honden worden tussen de handelingen telkens op de grond gezet en kunnen vrij rondlopen in de vertrouwde onderzoeksruimte. Er is tevens een 

vetbed ter beschikking waarop ze zich desgewenst kunnen terugtrekken. Continue evaluatie van het gedrag van de honden (Kendal agressieladder) 

tijdens de practica door de studenten en assistenten, waaronder een dierenarts met specifieke opleiding diergedrag. Vervangen van de hond indien een 

ernstig stresssignaal wordt waargenomen. Manipulatie stopzetten en stress reduceren van zodra een hond milde stresssignalen begint te vertonen.

De student Diergeneeskunde leert op een praktische manier omgaan met en hanteren van honden, wat een belangrijke vaardigheid is voor een 

toekomstig dierenarts. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en 

modellen (vb. plastic dummy hondenmodel waarop fixatietechnieken ingeoefend worden). Het interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en 

hanteren van een hond kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van modellen. Hiervoor is ook omgang met levende honden noodzakelijk.

honden

6

De studenten wordt aangeleerd hoe ze honden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt speciale nadruk

gelegd op het belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De handelingen tijdens dit practicum zijn

dezelfde als tijdens de normale dagelijkse verzorging van het dier en de studenten staan onder continue begeleiding van de onderwijsbegeleider (een

dierenarts die met succes de proefdierkunde opleiding heeft gevolgd). Daarom wordt geen negatief effect op het welzijn van het dier verwacht.

De studenten leren tijdens deze practica omgaan met levende honden. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie

waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en modellen (vb. plastic dummy hondenmodel waarop fixatietechnieken ingeoefend worden). Het

interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en hanteren van een hond kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van modellen.

Hiervoor is ook omgang met levende honden noodzakelijk.

Het practicum wordt meermaals herhaald voor verschillende groepen van studenten. Per halve dag worden vier groepen gedoceerd. Tijdens dit

practicum worden per groep 2-3 honden gebruikt zodat niet steeds dezelfde hond benaderd, gevangen en gehanteerd moet worden. Het practicum

duurt ongeveer een uur. 

Als er 200 studenten zijn, wordt het practicum 20 keer gegeven, dit gespreid over een 2-tal maand. Er zal geroteerd worden tussen de 6 beschikbare

honden om het aantal practica per hond te beperken. Per dier betekent dit bijgevolg ongeveer 6-8 practica van ongeveer 1 uur, gespreid over 2 maand.

De studenten leren tijdens deze practica omgaan met honden. Eerst en vooral leren ze kijken naar de lichaamstaal van de hond en deze interpreteren.

Vervolgens wordt ingeoefend hoe ze honden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt gedemonstreerd

en ingeoefend hoe de hond te benaderen, te vangen, een leiband aan te doen en te leiden. Ook worden eenvoudige handelingen die noodzakelijk zijn

bij de dagelijkse verzorging van honden ingeoefend, bijvoorbeeld het optillen van de hond op een tafel. 

hond, omgaan, hanteren, lichaamstaal

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Aanleren van lichaamstaal, omgaan met en hanteren van honden.

Academiejaar 2019-2020 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De student leert omgaan met een levende kat op een professionele, veilige en diervriendelijke manier. Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het 

belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. 

Er wordt regelmatig een ander kat gebruikt om de dieren niet teveel te stresseren.

De katten hebbenen in hun hok (op het moment van het vangen) de mogelijkheid om te vluchten naar een buitenbeloop. Continue evaluatie van het 

gedrag van de katten (cat stress score) tijdens de practica door de studenten en assistenten, waaronder een dierenarts met specifieke opleiding 

diergedrag. Vervangen van de kat van zodra een cat stress score >4 wordt waargenomen.

Manipulatie stopzetten en stress reduceren van zodra een cat stress score >3 werd waargenomen.

De student Diergeneeskunde leert op een praktische manier omgaan met en hanteren van katten, wat een belangrijke vaardigheid is voor een 

toekomstig dierenarts. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en 

modellen (vb. plastic dummy kattenmodel waarop fixatietechnieken ingeoefend worden). Het interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en 

hanteren van een kat kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van modellen. Hiervoor is ook omgang met levende katten noodzakelijk.

katten

8

De studenten wordt aangeleerd hoe ze katten op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt speciale nadruk

gelegd op het belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De handelingen tijdens dit practicum zijn

dezelfde als tijdens de normale dagelijkse verzorging van het dier en de studenten staan onder continue begeleiding van de onderwijsbegeleider (een

dierenarts die met succes de proefdierkunde opleiding heeft gevolgd). Daarom wordt geen negatief effect op het welzijn van het dier verwacht.

De studenten leren tijdens deze practica omgaan met levende katten. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie

waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en modellen (vb. plastic dummy kattenmodel waarop fixatietechnieken ingeoefend worden). Het

interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en hanteren van een kat kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van modellen.

Hiervoor is ook omgang met levende katten noodzakelijk.

Het practicum wordt meermaals herhaald voor verschillende groepen van studenten. Per halve dag worden vier groepen gedoceerd. Tijdens dit

practicum worden per groep 2-3 katten gebruikt zodat niet steeds dezelfde kat benaderd, gevangen en gehanteerd moet worden. Het practicum duurt

ongeveer een uur. 

Als er 200 studenten zijn, wordt het practicum 20 keer gegeven, dit gespreid over een 2-tal maand. Er zal geroteerd worden tussen de acht

beschikbare katten om het aantal practica per kat te beperken. Per dier betekent dit bijgevolg ongeveer 5-6 practica van ongeveer 1 uur, gespreid over

2 maand.

De studenten leren tijdens deze practica omgaan met katten. Eerst en vooral leren ze kijken naar de lichaamstaal van de kat en deze interpreteren.

Vervolgens wordt ingeoefend hoe ze katten op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt gedemonstreerd en

ingeoefend hoe de kat te benaderen, te vangen, en te hanteren. Ook worden eenvoudige handelingen die noodzakelijk zijn bij de dagelijkse verzorging

van katten ingeoefend, bijvoorbeeld het optillen van de kat op een tafel of het in en uit een kooi halen van de kat.

kat, omgaan, hanteren, lichaamstaal

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Aanleren van lichaamstaal, omgaan met en hanteren van katten.

Academiejaar 2019-2020 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De student Diergeneeskunde leert op een praktische manier omgaan met en hanteren van paarden, wat een belangrijke vaardigheid is voor een toekomstig 

dierenarts. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en modellen (vb. plastic 

dummy paardenmodel waarop het aandoen van een halster en deken kan ingeoefend worden). Het interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en hanteren 

van een paard kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van modellen. Hiervoor is ook omgang met levende paarden noodzakelijk.

Paarden

6 paarden

De studenten wordt aangeleerd hoe ze paarden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt speciale nadruk gelegd

op het belang van rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De handelingen tijdens dit practicum zijn dezelfde als tijdens

de normale dagelijkse verzorging van het dier en de studenten staan onder continue begeleiding van de onderwijsbegeleider (een dierenarts die met succes de

proefdierkunde opleiding heeft gevolgd). Daarom wordt geen negatief effect op het welzijn van het dier verwacht. Na het project blijven de paarden aanwezig

als onderwijsdieren op de faculteit Diergeneeskunde.

De studenten leren tijdens deze practica veilig en professioneel omgaan met levende paarden. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een

eerdere sessie waarbij gewerkt wordt met videomateriaal en modellen (vb. plastic dummy paardenmodel waarop het aandoen van een halster en deken kan

ingeoefend worden). Het interpreteren van lichaamstaal en het benaderen en hanteren van een paard kan echter niet enkel aangeleerd worden aan de hand van

modellen. Hiervoor is ook omgang met levende paarden noodzakelijk.

Het practicum wordt meermaals herhaald voor verschillende groepen van 8-10 studenten. Per halve dag worden vier groepen gedoceerd. Tijdens dit practicum

worden per groep 2 paarden gebruikt zodat niet steeds hetzelfde paard benaderd, gevangen en rondgeleid moet worden. Het practicum duurt ongeveer een uur.

In het academiejaar 2018-2019 werd het practicum 23 keer gegeven. Er zal geroteerd worden tussen de 6 beschikbare paarden om het aantal practica per paard

te beperken. Per dier betekent dit bijgevolg 6-8 practica van ongeveer 1 uur.

De student leert omgaan met een levend paard op een professionele, veilige en diervriendelijke manier. Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van

rustig en kalm werken waarbij de dieren zo weinig mogelijk stress ondervinden. De onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. Er wordt regelmatig

een ander paard gebruikt om de dieren niet teveel te stresseren.

De studenten leren tijdens deze practica veilig en professioneel omgaan met paarden. Eerst en vooral leren ze kijken naar de lichaamstaal van het paard en deze

interpreteren. Vervolgens wordt ingeoefend hoe ze paarden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier moeten hanteren. Hierbij wordt

gedemonstreerd en ingeoefend hoe het paard te benaderen, te vangen, een halster aan te doen, vast te binden en te leiden. Ook worden eenvoudige

handelingen die noodzakelijk zijn bij de dagelijkse verzorging van paarden ingeoefend, bijvoorbeeld inspectie en verzorging van de hoeven en het aandoen van

een deken en bandages

Ja, binnen het jaar na afloop van het project.

paard, omgang, hanteren, lichaamstaal

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

Aanleren van lichaamstaal, omgaan met en hanteren van paarden.

Academiejaar 2019-2020
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er wordt rechtstreeks voor de doeldiersoort geopteerd aangezien de opname en verwerking van gifstoffen in het lichaam sterk diersoortafhankelijk. 

Met het gebruikte model kan gelijktijdige blootstelling aan beide type gifstoffen samen beoordeeld worden. 

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

Dit kan bijdragen tot gepaste maatregelen om de darmgezondheid van vleeskippen te bevorderen in de toekomst. Op basis van deze kennis kunnen 

mogelijke behandelingen of combinaties van behandelingen voor mycotoxines en endotoxines ontwikkeld en toegepast worden.  

vleeskippen

252 dieren

De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden. De gebruikte dosis van de verschillende mycotoxines geven geen aanleiding tot schadelijke 

effecten bij het dier. De dieren zullen na de proef geëthanaseerd worden. 

Omwille van de complexiteit van het maagdarmkanaal en omdat we de opname van het endotoxine vanuit de darm naar de bloedbaan willen volgen 

is er geen volwaardig alternatief. 

Dit is gebaseerd op statistische analyse en uitgebreide expertise van het labo  met dergelijke studies. 

We onderzoeken het nadelig effect op de darm van gelijktijdige blootstelling van vleeskippen aan de meest voorkomende schimmelgifstoffen 

deoxynivalenol  en  fumonisines en  endotoxines. De schimmelgifstoffen zijn stoffen die geproduceerd worden door schimmels op gewassen. Na het 

opeten van deze besmette gewassen kunnen deze schimmelgifstoffen de darm van kippen beschadigen. Endotoxines zijn een onderdeel van de 

celwand van gram-negatieve bacteriën die vrijkomen bij beschadiging of dood van de bacterie. Deze bacteriën zijn normale darmbewoners. Dieren 

worden dan ook continu blootgesteld aan endotoxines in hun darm. 

darmgezondheid - mycotoxine - endotoxine - vleeskippen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Invloed van mycotoxines en endotoxines op darmgezondheid bij vleeskippen

1 jaar
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Hormoonactiviteit en hersenbarriere transportgedrag van eiwit afgeleide ketens

5 jaar

In dit onderzoek willen we nieuwe hormonen ontdekken die een biologische rol spelen in mens en dier. Dit laat ons toe om beter te begrijpen hoe ons 

lichaam in elkaar zit. In onze hersenen zitten tal van eiwitten die bestaan uit een aaneenschakeling van kortere ketens (i.e.  peptiden) die een biologische 

rol uitoefenen in onder meer eetlust en pijn. De doelstelling is om naast deze lichaamsafgeleide peptiden ook nieuwe peptiden te onderzoeken die de 

hersenbarriere kunnen doorkruisen en/of een pijnstillende werking hebben .

Ja, op het einde van het project.

neurohormonen, peptiden, eiwitten, activiteit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muis is het modeldier bij uitstek voor dit type studies zoals blijkt uit talloze publicaties in de wetenschappelijke literatuur. Minder ontwikkelde 

diersoorten, zoals vissen, zijn onvoldoende voorspellend voor de mens. Doordat de anesthesie op een correcte manier gebeurt en de proef pas start eens 

het dier verdoofd is wordt het lijden van het dier beperkt. De dieren worden samen gehuisvest in kooien waar tal van nestmateriaal aanwezig is.

De kooien worden verrijkt met nesting material, transparante huisjes en wc-rolletjes. 

De gevonden actieve ketens laten ons niet alleen toe het menselijk lichaam en de regeling van de verschillende lichaamsfuncties beter te begrijpen maar 

kunnen op termijn ook leiden tot geneesmiddelen voor verschillende ziektes en  diagnostische tests.

Muizen

3295 muizen

De volledige experimentele procedure verloopt onder algemene verdoving waarna de muizen geëuthanaseerd worden dmv decapitatie. De euthanasie 

van de dieren gebeurt onder verdoving om stress, pijn en ongemak zoveel mogelijk te beperken. 

Tot op heden is er geen alternatief voor bloed-hersenbarriere experimenten dat hetzelfde betrouwbaar resultaat geeft. De mogelijkheid om effecten waar 

te nemen in een diermodel maakt het moeilijk om goede alternatieven voor deze techniek te ontwikkelen.   

Door uit deze studies structuur-activiteit relaties te leggen, zal een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de systematische analyse van bloed-

hersenbarriere transport van peptiden om een gerichte ontwikkeling van actieve peptidengeneesmiddelen mogelijk te maken. Hierdoor kan men in de 

toekomst op basis van de moleculaire structuur een voorspelling maken van het bloed-hersenbarriere transport gedrag zodat minder proefdieren 

gebruikt hoeven te worden.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Invloed van verhitten op de werkzaamheid van een klei mineraal om aflatoxine G1 te binden bij vleeskippen.

3 maanden

Met deze studie gaan we na of we door het verhitten van een mycotoxine binder, de schadelijke effecten van het schimmelgif aflatoxine G1 bij 

vleeskippen beter kunnen 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 en problemen met het afweersysteem). 

aflatoxine G1 - calcinatie - mycotoxine - mycotoxine detoxifier - ontgiftigen - vleeskippen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De kandidaat mycotoxine binder zal indien succesvol later gebruikt worden als veevoeder additief voor kippen. Er wordt rechtstreeks voor de 

doeldiersoort geopteerd aangezien de opname en verwerking van gifstoffen in het lichaam  sterk diersoortafhankelijk. Het gekozen diermodel is het 

meest verfijnd om de impact van de mycotoxine binder op de opname van een mycotoxine na te gaan, omdat we het gehalte aan mycotoxine 

nadien in het bloed kunnen meten.

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

Als dit proces van verhitting van de mycotoxine binder een gunstig effect heeft, en dus de schadelijke effecten van het mycotoxine kunnen teniet 

doen, dan kan deze techniek ingezet worden in de veehouderij om de gevoeligheid van vleeskippen ten opzichte van deze mycotoxines te 

verminderen. Dit zal leiden tot een verbeterde diergezondheid en minder economische verliezen ten gevolge van mycotoxines. 

vleeskippen

44 dieren

De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden. De gebruikte dosis van het mycotoxine aflatoxine G1 geeft geen aanleiding tot schadelijke 

effecten bij het dier. De dieren zullen na de proef geëthanaseerd worden. 

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 statistische analyse en uitgebreide expertise van het labo  met dergelijke studies. 
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 handelingen die men uitvoert tijdens de veldproef  (wegen, bloedafname) worden routinematig toepast onder 

praktijkomstandigheden en veroorzaken slechts een korte periode van stress en minimale pijn bij de varkens. 

Varkens zijn de enige diersoort die hinder ondervinden van oortopnecrose. De doelstellingen van deze studie kunnen enkel bereikt 

worden door varkens onder praktijkomstandigheden te onderzoeken.

Aangezien we het effect van de behandeling moeten vergelijken met niet behandelde dieren, 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 onnodig gebruik van dieren tegen te gaan. 

Oortopnecrose is een aandoening die bij varkens voorkomt. Bijgevolg kan het effect van een mycotoxine binder enkel in varkens 

nagegaan worden. Wegen en bloedafname zullen 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 infecties) die het welzijn van de proefdieren in het 

gedrang brengen, zal hierop gereageerd worden met een gepaste behandeling of maatregel.

De algemene doelstelling is om te komen tot een betere controle of preventie van oortopnecrose in de varkenshouderij. De specifieke 

doelstelling is om de effecten te onderzoeken van het toevoegen van een mycotoxine binder in het voeder op het voorkomen van 

oortopnecrose bij gespeende biggen.

Mocht blijken dat het toevoegen van een mycotoxine binder in het voeder effectief is om oortopnecrose problemen bij gespeende 

biggen te verminderen, dan zou dat een grote stap voorwaarts zijn in het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de 

productiviteit van de biggen, alsook in het verminderen van het antibioticum gebruik. 

Zes groepen gespeende biggen, elk bestaande uit ongeveer 800 varkens

neen

neen

neen

Afsterven oorrandweefsel (oortopnecrose) bij biggen: belang van schimmelgifstoffen (mycotoxines) en preventieve maatregelen

Aanvang oktober 2019, einde februari 2020

varkens, biggen, oortopnecrose, mycotoxines

neen

ja

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Klinisch gebruik van een oplosbare kabelbinder bij het verwijderen van een milt of leverlob bij honden.

01-10-2019 tot 01-10-2021

Het optreden van bloedingen is een belangrijke complicatie tijdens het verwijderen van een milt na miltdraaiing en eveneens tijdens het

verwijderen van (een stuk van) een leverlob bv bij een hond met een lever tumor. In vergelijking met klassiek hechtmateriaal zou een oplosbaare

kabelbinder toelaten om grotere bundels weefsel voldoende samen te persen en na het aantrekken kan de kabelbinder niet terug losser komen te

zitten, zoals durft te gebeuren bij het aanleggen van een tweede worp op een klassieke chirurgische knoop, waardoor er minder kans is op

bloedingen van weefselstompen na het gebruik van de oplosbare kabelbinder.

Ja, voor eind 2022

bloedvat, bloeding, trekbandje, colsonbandje, miltdraaiing, levermassa

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In het verleden werden al met succes kabelbinders gebruikt tijdens de chirurgie, maar die waren niet speciaal ontworpen voor dit doel en losten na

enkele weken niet op zodat ze levenslang in het lichaam aanwezig blijven, wat soms voor problemen zorgt. Door steriel oplosbaar materiaal te

gebruiken worden de voordelen bewaard (het niet kunnen loskomen na aantrekken dus een kleinere kas op ernstige bloedingen) en de nadelen

vermeden (het ontstaan van vreemd-voorwerp-reacties).

Honden, meer bepaald eigenaarshonden waarbij wegname van de milt of (een stuk van) de lever nodig is om hen te genezen.

12 honden waarvan 6 een miltdraaiing en 6 een leverprobleem hebben dat via chirurgie moet worden opgelost. 

Het enige verschil met de klassieke operaties uitgevoerd bij honden met een miltdraaiing of een levermassa is dat er op de weefselstomp een

oplosbare kabelbinder zal worden geplaatst ipv 2 klassieke oplosbare ligaturen.

Is niet van toepassing: het betreft hier een onderdeel van de chirurgische behandeling van honden bij wie een milt of (een stuk van) een leverlob

moet verwijderd worden.

Niet van toepassing (we spreken hier niet van 'proefdieren' maar van patiënten voor wie we een behandeloptie voorstellen). 

Honden, meer specifiek eigenaashonden.  

Het afbinden van grote weefselstompen bij honden bij wie sowieso een milt of (een stuk van) een leverlob moet verwijderd worden zal later ook

model kunnen staan voor het gebruiken van de oplosbare kabelbinders bij mensen. Het welzijn van de dieren zal op geen enkele manier lijden

onder het gebruik van de speciale kabelbinders in plaats van de klassieke ligaturen.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Door het toedienen van de fluorescente stof in de mondholte bij mensen met een gezwel kan de kanker in een vroeg stadium worden aangekleurd. 

Daardoor kan de arts de patiënt reeds informeren en doorsturen voor verder onderzoek. Ook tijdens de operatieve wegname kan de fluorescente stof 

nuttig zijn. De stof zal de kankerranden aflijnen waardoor de chirurg beter de kanker kan gaan wegsnijden. Er zal een hogere slaagkans zijn en minder 

kans op het achterblijven van kankercellen. 

Honden.

10 dieren zullen worden ingezet in deze proef.

Bij honden met mondkanker worden weefselstalen verzameld om vast te stellen om welk soort kanker  het gaat. Daarvoor zullen de honden onder een 

korte verdoving worden gebracht. Dit is een procedure die bij alle honden met mondkanker wordt uitgevoerd om  de beste behandeling te kunnen 

instellen. In plaats van enkel een biopt te  nemen van het gezwel zal ook een staal van normaal slijmvlies worden genomen. De honden zijn onder 

verdoving tijdens de staalname dus zij zullen hier slechts minimale hinder van ondervinden.  Op een deel van de genomen stalen zal de fluorescente stof 

worden gedruppeld, maar dan zit het weefsel al niet meer in de hond, dus hierdoor is er geen bijkomende hinder  of risico's.

Het uiteindelijke doel van het project is de fluorescente stof bij mens en dier te kunnen gebruiken om kanker in een vroeger stadium te identificeren én 

om de kanker tijdens de operatieve wegname beter af te lijnen.

Dit is het eerste project dat de werking van de fluorescente stof zal onderzoeken bij honden. Er moeten dus enkele patiënten gestest worden omdat er 

daardoor ook verschillende soorten kanker getest zullen worden, waardoor waardevolle informatie kan bekomen worden over in welke gevallen de 

fluorescente  stof een juist onderscheid kan maken tussen kwaadaardige kanker  en normaal weefsel. 

Omdat honden dezelfde soorten mondkanker kunnen ontwikkelen als mensen en honden met kanker ook van deze uitvinding kunnen genieten, is dit ook 

het beste diermodel om de nieuwe techniek te testen. Zowel de verdoving als de staalnames zijn handelingen die dagelijks in gewone 

kliniekomstandigheden worden uitgevoerd en waar de onderzoekers zeer vertrouwd mee zijn. Er wordt op voorhand pijnstilling voorzien en alle 

handelingen gebeuren onder volledige verdoving. Indien ze nadien toch enig teken van ongemak zouden vertonen, kan door de eigenaar extra  pijnstilling 

worden voorzien.

Deze studie zal de werking van een nieuwe fluorescente stof testen die specifiek aan kankercellen bindt. Deze stof zal als spray in de mond worden 

aangebracht bij mensen met verdachte gezwellen. Momenteel worden kwaadaardige gezwellen in de mond vaak in een laattijdig stadium gediagnosticeerd 

waardoor de vooruitzichten voor de patiënt niet goed zijn. Wanneer de stof het gezwel zal doen oplichten tijdens een van de eerste consultaties, zal de 

arts een vermoeden hebben van kwaadaardigheid en sneller actie kunnen ondernemen. Anderzijds kan deze stof ook worden toegediend bij mensen die 

een operatieve wegname van een kwaadaardig gezwel ondergaan. De stof zal het gezwel doen oplichten waardoor de chirurg de massa vollediger zal 

kunnen wegnemen met een betere prognose tot gevolg.  

Kanker/Hond/Eiwitremmer/Kanker aflijning/Fluorescente stof

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Studie van de werking van een fluorescente eiwitremmer bij honden met mondkanker. 

01-10-2019 / 01-10-2020
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Afsluiten van de slagaders rondom de luchtzak om fatale bloeding bij het paard te voorkomen

ongeveer 1 maand

Schimmelinfectie van de luchtzak komt vaak voor bij het paard. De schimmels kunnen de wand van enkele belangrijke slagaders aantasten, waardoor 

slagaderbreuk optreedt en de dieren doodbloeden. Tot op heden werd deze aandoening behandeld door het plaatsen van een ballonnetje in de 

aangetaste slagaders. Deze operatie is echter vrij ingrijpend en leidt gemakkelijk tot scheuren van de slagader tijdens de operatie, met de dood als 

gevolg. Het is mogelijk om de slagaders te blokkeren met "coils", kleine implantaten die de bloedvloei stoppen. Het voordeel is dat de operatie minder 

ingrijpend is en de risico's beperkter zijn. Het doel is om ervaring te krijgen met het plaatsen van coils op gezonde dieren, alvorens de techniek op 

patiënten toe te passen.

Chirurgie, luchtzakmycose, coil embolisatie

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

De luchtzak en anatomie van de bloedvaten zijn zeer specifiek bij het paard. De ingreep zal uiteindelijk ook op patiëntpaarden uitgevoerd worden.

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. Na afloop van de ingreep zullen de paarden gedurende 3 dagen behandeld worden met 

ontstekingsremmers om eventuele postoperatieve pijn zoveel mogelijk te beperken.

Dankzij de ervaring die opgedaan wordt op gezonde proefdieren kan de techniek in de toekomst toegepast worden op patiënten om fatale bloeding te 

voorkomen en luchtzakmycose te behandelen.

Paarden

2 paarden

De verwachte graad van ernst is licht: de ingreep gebeurt onder volledige anesthesie en er wordt slechts een kleine incisie gemaakt, die na afloop 

gehecht wordt. Er worden geen negatieve effect van de ingreep verwacht en de dieren worden gehouden in hun normale omgeving. Na afloop blijven 

de dieren in hun normale omgeving en worden verder gehouden voor hergebruik als onderwijs- en proefpaarden.

Omdat de anatomie van de bloedvaten bij het paard en aanwezigheid van de luchtzak zeer specifiek is en hier geen chirurgisch model voor bestaat 

dienen dieren gebruikt te worden. Bovendien is een intacte bloedcirculatie noodzakelijk en kan dus niet op kadavers gewerkt worden.

Het aantal dieren wordt beperkt tot 2. Er wordt ingeschat dat dit aantal voldoende is om de nodige technische handelingen onder de knie te krijgen.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

ja

neen

neen

Practica 'Palpatie rund'

Academiejaar 2019-2020

rund, uitwendig onderzoek, palpatie, anatomie

neen

neen

neen

neen

neen

Het uitwendig onderzoeken van de dieren heeft geen negatieve effecten op de gezondheid van het dier. Het uitwendig bekijken en betasten veroorzaakt 

geen pijn. 

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/uur 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.

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.

Deze 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.

Rund, n = 2
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 (training, demonstraties)

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

Het varken zal verdoofd worden gedurende de ganse dag door middel van gasanesthesie, Het dier krijgt ook voortdurend pijnstillers toegediend. Er is een grondige 

opvolging van het dier zijn toestand en er wordt onmiddellijk ingegrepen indien nodig. De dieren worden op het einde van de proef op een correcte wijze 

geeuthanaseerd. Er wordt geen ruimte voorzien voor ontwaking. 

Het levend dier is als laatste training absoluut nodig om het werken op levende mensen zo goed mogelijk na te bootsen, met verdoving, beademing en weefsel dat 

kan bloeden.

Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de desbetreffende procedures (borst-buik en mond-keel-aangezichtschirurgie) aan te leren en is 

functie van het aantal personen die de training nodig hebben. Eens de training doorlopen, zal de deelnemer geen dieren meer gebruiken en is hij volledig 

voorbereid om procedures op mensen uit te voeren.

Varkens worden gebruikt vanwege de vele inwendige gelijkenissen tussen varkens en mensen. Chirurgische training gebeurt terwijl het varken onder volledige 

verdoving is waardoor het dier hiervan zelf geen hinder ondervindt en na afloop zal het dier op correcte wijze geëuthanaseerd worden. Er worden in de 

huisvesting inspanningen gedaan om het welzijn van het varken te verbeteren: kooiverrijking met stro en groepshuisvesting.

In het laatste stadium van een chirurgische opleiding is het belangrijk voor de dokter-deelnemers om operaties te kunnen uitvoeren in een levensechte omgeving 

met de realiteit van bloedingen en complicaties. Deze realiteit kan tot de dag van vandaag enkel gesimuleerd worden door operaties uit te voeren op levende 

dieren die onder narcose gebracht worden. Het perfecte trainingsmodel hiervoor is het varken, daar dit dier een zeer gelijkaardige anatomie kent. 

Dokter-deelnemers zijn na het oefenen van procedures op levende varkens optimaal voorbereid om deze kennis en kunde te extrapoleren naar humane patiënten. 

Tijdens de training op varkensmodellen wordt vooral veel vooruitgang geboekt inzake complicatie-management en het oplossen van bloedingen. Dit zijn 

vaardigheden die vaak belangrijker zijn dat het uitvoeren van de eigenlijke procedure. 

Varkens, maximaal 80 per jaar. Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de specifieke noodtechnieken aan te leren. Het aantal is in functie van 

het aantal personen die de training nodig hebben. 

ja

neen

neen

Chirurgische Open Technieken op het Varkensmodel

5 jaar

chirurgie, training, opleiding, varkensmodel 

neen

neen

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Effect van het voedingssupplement inuline op een Giardia muris infectie

5 weken

Giardia is een veel voorkomende darmparasiet die een heel wat gastheren kan infecteren. Infecties zijn onder andere beschreven bij mensen, runderen, katten 

en honden en kunnen aanleiding geven tot giardiasis. Het ziektebeeld wordt gekarakteriseerd door maag-darmklachten zoals diarree en braken. Veelal is deze 

ziekte zelflimiterend door het optreden van een beschermende immuniteit. Sommige gastheren evenwel ontwikkelen chronische symptomen. In deze studie 

willen we kijken of het toevoegen van inuline aan de voeding een invloed heeft op het verloop van een Giardia infectie.  

Ja, zo snel mogelijk nadat de resultaten van de proef bekend zijn

Giardia / inuline / voedingssupplement

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muis werd reeds vaak gebruikt als model voor Giardia  infecties, ondermeer omdat ze geïnfecteerd kan worden met haar natuurlijke parasiet, Giardia muris . 

Ook om praktische redenen is de muis het meest geschikt (huisvesting, voeding, kostprijs en handelbaarheid). De muis is een handelbaar dier dat snel vele 

nakomelingen heeft. 

De dieren worden dagelijks opgevolgd door hiervoor opgeleide personen en verblijven in een comfortabele kooi met kooiverrijking (nest- / schuilmateriaal, 

knaagstokjes,...) en constante temperatuur.

Aan de hand van deze studie is het mogelijk om te bepalen of het verloop van een Giardia infectie kan worden gewijzigd d.m.v. het voedingssupplement 

inuline. 

In deze studie zal gebruik gemaakt worden van muizen.

In deze studie zullen 24 muizen gebruikt worden.

De enige handeling die gebeurt met de muizen is de infectie en het tijdelijk afzonderen in een plastiek kooi voor het verzamelen van de mest. Gezien het 

beperkte volume van de infectie en het voorzichtig oraal toedienen ervan zou dit weinig ongemak mogen opleveren. Op het einde van het project zullen de 

dieren worden geëuthanaseerd om de dunne darm te verwijderen.

Gezien de complexiteit van de wisselwerking tussen gastheer en parasiet is het onmoglijk dergelijke studie buiten het dier na te bootsen.

Door statische analyse werd het minimum aantal dieren berekend dat moet worden gebruikt om resultaten te kunnen bekomen die duidelijk zijn en niet louter 

op toeval berusten.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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. Tijdens de 

periodes van individuele huisvesting worden de kooien zo geplaatst dat de dieren steeds visueel contact houden met elkaar.

 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. Doordat het hier gaat over een generisch geneesmiddel kan het tegen een lagere prijs op de markt komen. Hierdoor zullen misschien meer 

pluimveehouders bereid zijn om hun dieren via deze weg efficiënt(er) te gaan ontwormen waardoor het aantal wormbesmettingen en bijkomende 

ongemakken voor dieren in de pluimveehouderij verminderd worden.

Voor deze proef zullen kippen gebruikt worden.

Er worden voor deze proef 18 kippen gebruikt.

Mestname gebeurt door het verzamelen uit een mestlade en behandeling gebeurt via het drinkwater. De dieren ondervinden hierdoor geen extra stress.

Wel zullen de dieren op de momenten dat het nodig is (individuele staalname van mest en behandeling) apart gehouden worden in kooien. Daarom

beschouwen we de graad van ernst als matig. Op dag 21 worden de dieren op een correcte wijze geëuthanaseerd en worden de darmen verwijderd voor

telling van de aanwezige wormen.

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.

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. In dit geval gaat het om een 

generische variant van een reeds bestaand product. In een eerste test werkte het product niet tegen alle geteste parasieten. Daarom wordt in deze proef 

ook nagegaan of bepaalde parasieten in de darm resistent geworden zijn tegen deze klasse van ontwormingsmiddelen.

ja, in principe zullen alle resultaten in de maand na euthanasie bekend zijn. Op basis hiervan zal dan de retrospectieve analyse ingediend worden.

Pluimvee / maagdarmwormen / ontworming / drinkwater

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Testen van een wateroplosbaar ontwormingsmiddel bij de behandeling van kippen tegen maag-darmwormen.

4 weken



474
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 (training, demonstraties)

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

De training zal uitgevoerd worden terwijl het varken of het schaap onder volledige verdoving wordt gebracht. 6 dieren zullen tevens gebruikt worden voor een 

sedatieproef om na te gaan of er een andere manier van sedatie mogelijk is. Verdoving is nodig omdat de dieren moeten stil liggen voor uitvoeren van 

operatietechnieken. Tijdens de verdoving is er grondige opvolging en wordt ingegrepen wanneer nodig (net als bij mensen). De dieren worden op het einde van de 

proef op correcte wijze geëuthanaseerd.

De chirurgen worden eerst zo volledig mogelijk opgeleid in de robotchirurgie op dood dierweefsel en op computersimulatoren. Het levend dier is als laatste training 

absoluut nodig om het werken op levende mensen zo goed mogelijk na te bootsen, met verdoving, beademing en weefsel dat kan bloeden.

Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de desbetreffende operatietechnieken aan te leren en is functie van het aantal personen die de 

training nodig hebben. Eens de training doorlopen, zal de chirurg geen dieren meer gebruiken en is hij volledig voorbereid om robotoperaties op mensen uit te 

voeren.

Varkens worden gebruikt vanwege de vele inwendige gelijkenissen tussen varkens en mensen, doch zijn er bepaalde organen die geen gelijkenissen hebben met de 

mens vandaar het schaap voor deze organen een beter model is. De training van operatieve handelingen gebeurt terwijl het varken/schaap onder volledige 

verdoving is waardoor het dier hiervan zelf geen hinder ondervindt en na afloop zal het dier op correcte wijze geëuthanaseerd worden.   Er worden in de 

huisvesting inspanningen gedaan om het welzijn van het varken/schaap te verbeteren: kooiverrijking met stro, groepshuisvesting.

Het doel is na uitgebreide training op dood materiaal en op computersimulatoren als laatste training op een levend dier aan te bieden. De training bestaat uit het 

aanleren van diverse operatietechnieken in robotchirurgie voor toepassing in diverse menselijke vakgebieden. De training op het levend dier is als laatste training 

absoluut nodig om het werken op levende mensen zo goed mogelijk na te bootsen, met verdoving, beademing en weefsel dat kan bloeden. Daarnaast worden een 

aantal varkens ingezet voor training in narcose waarbij het doel is om een goede narcose te bekomen met een laag verbruik van narcosegas wat uiteindelijk ten 

goede komt van de patiënt. 

Het voordeel uit dit project is dat chirurgen en teams opgeleid worden in robotchirurgie als laatste stap voor ze zelf robotoperaties op mensen beginnen. Het 

voordeel op het gebied van de narcose training is het feit dat dokter opgeleid wordt om stabiele narcose te bekomen met lager gebruik van narcosegas wat 

uiteindelijk ten goed komt voor de mensen die onder narcose dienen gebracht te worden voor een operatie. Daarnaast zal nagegaan worden via 6 dieren die voor 

bovenvermelde trainingen worden ingezet of een andere sedatie kan worden toegepast.

Varken en schaap. Maximum 600 varkens per jaar en 10 schapen per jaar. Er zullen slechts zo veel dieren gebruikt worden als nodig om de desbetreffende 

operatietechnieken aan te leren en is eveneens functie van het aantal personen die de training nodig hebben. 

ja

neen

neen

Training in robotchirurgie op de buik van het varken en het schaap

vijf jaar

robotchirurgie, varkensmodel, schaap, training

neen

neen

neen

neen

neen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er wordt gebruik gemaakt van honden omdat er wordt gezocht naar de waardes van CPSE in deze diersoort. Er zijn geen modellen die hiervoor kunnen 

gebruikt worden waardoor er zal gebruik gemaakt worden van eigenaarshonden. De dieren hoeven niet gesedeerd te worden of hoeven geen 

pijnmedicatie toegediend te krijgen aangezien de onderzoeken slechts minimaal invasief zijn en er geen nadelige effecten worden verwacht.

De bloedname gebeurt steeds door een ervaren dierenarts, waarbij gevraagd wordt aan de eigenaar om aanwezig te blijven bij de procedure om de 

hond zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen. 

Wanneer er een duidelijk verband tussen CPSE en prostaataandoeningen aangetoond zou kunnen worden, zou CPSE routinematig gecontroleerd kunnen 

worden bij volwassen tot oudere honden als een preventieve screening voor prostaataandoeningen.

Hond. 

maximaal 40 eigenaarshonden (2 groepen van 20 honden)

De ernstgraad is 'licht'. Tijdens de procedure is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of pijnmedicatie toe te dienen, er worden geen nadelige

effecten verwacht na de procedure. De honden zijn eigenaarshonden aangeboden aan de faculteit diergeneeskunde en gaan na het onderzoek terug mee

met eigenaar naar huis.

Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt worden. 

In deze studie worden enkel dieren ingesloten die aangeboden worden op de faculteit diergeneeskunde voor prostaataandoeningen of gewoon ter

controle van het geslachtsapparaat. Het gaat hier om eigenaarsdieren. Deze worden onderverdeeld in 2 groepen waarin telkens maximaal 20 honden

zullen zitten.

Bij een niet-gecastreerde reu wordt er in de testikels testosteron geproduceerd. Dit hormoon is belangrijk voor oa de sperma-productie, maar werkt ook

in op de cellen van de prostaat. Bij oudere reuen, die lang onder invloed staan van testosteron, kan dit leiden tot een toename in de grootte van de

prostaat. Hierdoor kunnen symptomen zoals bloederige urine, moeilijker urineren en defaeceren opgemerkt wroden. Echter, deze tekenen worden

meestal pas in een laat stadium waargenomen. Daarom zou CPSE, een eiwit dat door prostaatcellen wordt geproduceerd, als een merker kunnen dienen

in screening programma’s naar de gezondheid van de prostaat bij de hond 

Ja, bij het einde van het academiejaar 2019-2020 

hond, prostaat, hyperplasie, diagnose, merker

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Is CPSE een merker voor prostaataandoeningen bij de hond.

oktober 2019 - mei 2020
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) 

dieren te minimaliseren.

ja

neen

neen

Praktische oefeningen heelkunde paard

6 maand

praktische oefeningen paard

neen

neen

neen

neen

neen

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.

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.

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. 

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.

De handelingen die in dit practicum geoefend worden zijn essentiële basisvaardigheden voor dierenartsen in de praktijk, zoals een basis onderzoek van het 

oog, het uitvoeren van een lokale verdoving en het uitvoeren van een echografisch onderzoek van de benen. 

5-8 paarden
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De rode bloedcellen van kalkoenen zijn het meest geschikt om influenzavirussen op te sporen.

Bij vermoeden van ziekte wordt het gewicht van de dieren opgevolgd en indien zwaar gewichtsverlies op korte tijd en zichtbaar achteruitgaan, zal overgegaan 

worden tot euthanasie. 

Het betreft geen dierproef in die zin dat de dieren worden gevaccineerd, geïnfecteerd en geëuthanaseerd, maar de dieren worden aangehouden om rode 

bloedcellen uit het verzamelde bloed te isoleren.

Kalkoen

40

Na manuele fixatie van het dier wordt de vene onder de vleugel gelokaliseerd. De punctieplaats wordt gedesinfecteerd waarna de naald wordt ingebracht. Nadat 

de naald verwijderd wordt, wordt er voldoende lang afgedrukt op de punctieplaats om een hematoom te voorkomen. De verwachte graad van ernst is licht en 

de dieren worden geëuthanaseerd na 1 jaar. 

Niet van toepassing daar er geen alternatief bestaat en dus dieren niet vervangen kunnen worden. 

Het aantal dieren per jaar werd bepaald op basis van eerdere ervaring. Gezien deze test wekelijks meermaal wordt uitgevoerd, kunnen wij zeer goed inschatten 

hoeveel donoren ons geschikt lijken, zodanig dat de frequentie van bloedname niet te hoog is. 

De aanvraag kadert binnen het influenza onderzoek dat in ons labo plaatsvindt voor verschillende projecten. Meer in het bijzonder, voor het uitvoeren van 

hemagglutinatie (HA) en hemagglutinatie-inhibitie (HI) testen met bepaalde influenzavirussen (o.a. humane isolaten) zijn rode bloedcellen van kalkoenen het 

meest geschikt. De HI test wordt gebruikt om antistoffentiters in serum te bepalen, daar waar de HA test de virusvermeerdering kwantificeert. 

Influenza, kalkoen, hemagglutinatie, hemagglutinatie inhibitie 

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Bloedname bij kalkoenen voor isolatie rode bloedcellen

01/01/2020-01/01/2025
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Onderzoek naar kanker waarbij ook de effecten van een menselijk immuunsysteem worden nagekeken kan op heden enkel in muizen. Dit omdat 

muizen makkelijker dan andere diersoorten genetisch gewijzigd kunnen worden. In NSG muizen, muizen met een sterk verzwakt afweersysteem, 

blijken menselijke tumoren na implantatie het best te groeien in vergelijking met andere diersoorten. Hierdoor kan het aantal noodzakelijke 

proefdieren verminderd worden. Op heden is dit diermodel de gouden standaard voor dit soort kanker-onderzoek.

Huisvesting van deze muizen in speciale kooien waardoor het risico op infecties sterk verminderd. Voor pijnlijke procedures zal gewerkt worden 

met algemene verdoving en pijnstilling. Indien een dier algemene tekenen van ziekte vertoont zal het dier vroegtijdig gedood worden. Met 

'algemene tekenen van ziekte' worden de toestand en het gedrag bedoeld afwijkend van dat van een normale, gezonde muis: verminderde eetlust, 

gewichtsverlies, onverzorgde indruk, asociaal gedrag, zelfmutilatie, versnelde ademhaling, houding met gekromde rug, uitdroging, verminderde 

activiteit, ..

Door de optimale omstandigheden van de ontwikkeling van een nieuw model voor lymfeklierkanker te onderzoeken kunnen deze bevindingen 

zorgen dat er minder proefdieren nodig zijn bij kanker-onderzoek door gebruik te maken van efficiëntere technieken. Aangezien de huidige 

behandeling van lymfeklierkanker veel bijwerkingen heeft en niet bij iedereen succesvol is is er nood aan nieuwe medicatie. Wij verwachten dat 

AcTakines een nieuwe behandelingsmogelijkheid zullen vormen die enerzijds de genezingskansen zal verhogen en anderzijds de nevenwerkingen 

kan verminderen met aldus een belangrijke impact op levensverwachting en levenskwaliteit. 

NSG muizen : muizen met een zeer slechte afweer tegen infecties. 

1612 NSG muizen + 1650 gehumaniseerde NSG muizen. 

Voor de groei van de tumoren plannen we het inspuiten van kankercellen of implanteren van stukjes tumor. We verwachten hierbij een milde of 

matige pijn sensatie waarbij zo nodig verdoving en/of pijnstilling wordt voorzien. We verwachten van de behandelingen zelf slechts milde last. 

Dagelijks nazicht van impact op de algemene toestand door de tumorgroei waarbij bij tekens van belangrijke impact (bereiken van humane 

eindpunten) euthanasie van de muizen zal worden uitgevoerd met gebruik van koolstofdioxide. Alle muizen zullen opgeofferd worden op het einde 

van het experiment. 

Om de werking en bijwerkingen van nieuwe medicatie zo betrouwbaar mogelijk te onderzoeken is het noodzakelijk om zo dicht mogelijk bij de 

echte patiënten-situatie te staan. De invloed van een werkend immuunsysteem kan enkel in levende wezens geanalyseerd worden, dit geldt ook 

voor bijwerkingen. Daarom werken wij met muizen met een menselijk immuunsysteem. AcTakines zijn is reeds uitgebreid onderzocht op manieren 

zonder gebruik van proefdieren. Voor de meer toegepaste onderzoeken bestaan er echter geen alternatieve methoden waarbij er geen dieren 

gebruikt worden. 

Het aantal dieren nodig voor betrouwbare gegevens wordt op voorhand bepaald op basis van voorgaande experimenten en berekeningen om met 

een zo laag aantal proefdieren een relevant en significant resultaat te bekomen. Door wekelijkse vergaderingen wordt onnodige duplicatie van 

experimenten vermeden. 

Met dit project zal de ontwikkeling van een model om lymfeklierkanker te bestuderen worden opgezet. Hierbij worden echte tumoren van 

patiënten ingeplant in muizen waarbij het immuunsysteem vervangen is door dat van de mens. Lymfeklierkanker is een kwaadaardige ziekte 

verantwoordelijk voor 3-5% van de overlijdens aan kanker ter wereld en wordt nu behandeld met onder andere chemotherapie met veel 

bijwerkingen. Op deze manier kunnen wij nieuwe medicatie (AcTakines) tegen deze menselijke lymfeklierkankers op een correcte manier testen op 

werkzaamheid en veiligheid. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) lymfeklierkanker, muis model, PDX, gehumaniseerd, anti-kanker behandeling

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Ontwikkelen van een  model waarbij stukjes lymfeklierkanker van patienten geïmplanteerd worden bij muizen waarna deze behandeld worden met 

een potentieel nieuwe soort anti-kanker therapie. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De gebruikte diersoort (muis) wordt standaard gebruikt in dit soort onderzoek. Muizen zijn erg geschikt om het immuunsysteem te onderzoeken; er 

zijn geen diersoorten die minder pijn ervaren en toch betrouwbaar genoeg zijn voor dit experiment. Muizen vertonen voldoende gelijkenissen met de 

humane situatie.

De dieren worden dagelijks opgevolgd en indien nodig (bepaald aan de hand van vooraf opgestelde criteria zoals gewichtsverlies en hydratatie 

toestand) worden humane eindpunten toegepast en worden de dieren geëuthanaseerd. De muizen krijgen zachte kooivulling ter beschikking en 

worden steeds in groep gehuisvest, om hun natuurlijke gedragingen zoveel mogelijk toe te laten. De personen die de dieren hanteren zijn hierin 

ervaren om de stress tot een minimum te beperken.

Dit onderzoek kan kennis bijbrengen over de rol van specifieke moleculen in het ontstaan of de progressie van ontstekingsprocessen. Dit is nuttig 

omdat we hierdoor verder onderzoek kunnen doen naar specifieke behandelingen die gericht zijn op deze moleculen. 

Voor dit onderzoek zullen muizen gebruikt worden.

Er zullen maximaal 80 muizen gebruikt worden voor deze studie. 

De muizen zullen een spontane vorm van gewrichtsontsteking ontwikkelen en zullen een matige vorm van pijn ondervinden. Tijdens de proef worden 

de dieren klinisch opgevolgd en wordt er ingegrepen indien bepaalde welzijns criteria niet langer behaald worden. Na de proef zullen de dieren 

geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie en de weefsels zullen gebruikt worden voor verdere analyses. 

Inflammatoire aandoeningen zijn complexe ziekten waarbij verschillende cellen van het afweersysteem betrokken zijn. Gezien de complexiteit van het 

afweersysteem en het effect van omgevings- en genetische factoren is het momenteel nog niet mogelijk om zonder proefdieren het verloop van de 

ontsteking te bestuderen.

Er wordt het minimum aantal dieren gebruikt per experiment om een duidelijk, statistisch verschil tussen de behandelingen aan te tonen.

Het is geweten dat cytokines behorende tot de zogenaamde 'IL-23/IL-17 immuun as' belangrijk zijn in het ontstaan van spondyloarthritis, een 

immuungemedieerde ziekte waarbij erge gewrichtsontsteking ontstaat. Het doel van dit project is na te gaan wat de rol van IL-17 in een specifiek 

muismodel van gewrichtsontsteking is, zodat we kunnen achterhalen of dit een nuttig model is om verder te bestuderen in het kader van mogelijke 

behandelingen voor deze ziekte.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Cytokine, IL-17, arthritis, gewrichtsontsteking

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De rol van het cytokine IL-17 in gewrichtsontstekingen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Begindatum bij goedkeuring project; einddatum maximaal 1 jaar na goedkeuring
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De Fbn1GT8/+ muis is een gevalideerd muismodel voor MFS (Charbonneau et al, 2010). De muizen worden gekarakteriseerd door thoracale aorta 

aneurysma. We toonden recent aan dat mutante mannetjes en multipare mutante vrouwtjes significant grotere aorta diameters hebben dan nullipare 

mutante vrouwtjes en wild-type muizen (Renard et al., 2017). Dit model is bijgevolg ideaal voor onze studie.

Op heden zijn er nog geen andere geschikte (lagere) diermodellen, zoals zebravissen, voorhanden voor de studie van MFS. Bovendien staat de muis 

evolutionair dichter bij de mens dan zebravissen. 

Het aortafenotype is in principe niet pijnlijk. De muizen zullen echter dagelijks geëvalueerd worden gedurende de volledige proef en surplus dieren 

worden onmiddellijk geëuthanaseerd. Het welzijn van de muizen wordt gescoord op basis van veranderingen in gedrag van de dieren (agressie, 

apathie, eet- en drinkgedrag e.d.), staat van de vacht, ogen, oren, neus, staart, lichaamshouding, ademhaling, enz. Bij visueel waarneembaar ongemak 

zal het betrokken dier geëuthanaseerd worden. 

Een beter begrip van het ziektemechanisme dat aanleiding geeft tot aorta-afwijkingen in Marfan syndroom kan bijdragen tot nieuwe inzichten inzake 

de behandeling van patiënten met deze genetische aandoening en meer prevalente verworven aorta-afwijkingen.

Muis

212

We verwachten dat er geen noemenswaardige negatieve effecten zullen zijn voor de dieren en dat de muizen een beperkt ongemak zullen 

ondervinden ten gevolge van de genetische modificatie. Het aortafenotype is immers in principe niet pijnlijk en wordt ook vaak slechts per toeval 

ontdekt bij de mens bij onderzoek naar andere klachten. De muizen zullen echter dagelijks geëvalueerd worden gedurende de volledige proef en 

worden na afloop geëuthanaseerd. 

Het project waarvoor de muizen gebruikt zullen worden heeft tot doel een beter inzicht te verwerven in het ziektemechanisme. Uiteindelijke doel is

om deze nieuw verworven kennis te gebruiken om het patiëntenbeleid verder te optimaliseren en om mogelijks nieuwe en meer effectieve

therapeutische behandelingen te bekomen waarbij niet uitsluitend MFS patiënten baat hebben, maar potentieel ook een bredere groep van patiënten

met gerelateerde aandoeningen.     

Het minimum aantal dieren nodig om statistisch significante resultaten te bekomen uit de ex vivo experimenten werd vooropgesteld (n= 4 + 1 extra 

voor geval van sterfte tijdens procedures) (McGrath JC et al, Br J Pharmacol 160: 1573-1576, 2010) en op basis van in house ervaring met de technieken. 

Met dit onderzoek wensen wij de rol van geslachtsgebonden hormonen in Marfan syndroom-gerelateerde aorta dilatatie verder te bestuderen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Marfan syndroom, aorta-aneurysma, geslacht, geslachtshormonen, ovariectomie, orchidectomie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Studie van de invloed van geslacht op cardiovasculaire kenmerken bij de ziekte van Marfan.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2018-01/12/2021
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar het werkingsmechanisme van een nieuwe klasse vaccins met toepassing in experimentele kankerbehandelingen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

In dit onderzoek verkennen we verder de therapeutische mogelijkheden van het eiwit interleukine-1 bèta (IL-1b). IL-1b is een molecule met tal van 

gunstige therapeutische interessante eigenschappen voor de behandeling van kanker en tal van virale en bacteriële infectieziekten. Het potentieel van 

IL-1b kan echter in de kliniek moeilijk worden bereikt door de toxiciteit die geassocieerd is met zijn gebruik. Ons laboratorium heeft recent een 

methode ontwikkeld die dit mogelijk kan maken, namelijk IL-1b AcTakines. Deze AcTakines werden reeds uitgebreid in vitro en in vivo getest en ze 

blijken effectief te kunnen werken in verschillende modellen. Om de transitie naar de kliniek mogelijk te maken moet echter het mechanisme 

uitgebreid worden beschreven. Daarvoor plannen wij nu deze experimenten.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) IL-1, vaccinatie, adjuvant, immunologie, kanker, melanoma, muis

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De muis is het meest gebruikte model in oncologische en immunologische studies, omwille van zijn kleine formaat, zijn snelle voortplanting, de vele 

gemeenschappelijke kenmerken met de mens en omwille van de beschikbare relevante kanker- en immunologische modellen. Verder is de muis het 

laagst geclassifieerd zoogdier met de beste mogelijkheden om kanker en immunologische mechanismen te bestuderen. De toxische en antitumorale 

effecten van IL-1 werden reeds uitvoerig bestudeerd in de muis.

Het lijden van de dieren wordt beperkt door het zeer regelmatig opvolgen van de dieren (uiterlijk, gedrag, lichaamsgewicht en -temperatuur, 

tumorgrootte) en humane eindpunten te hanteren. In de kooien wordt kooiverrijking (huisje, nestmateriaal) voorzien.

Vele kankervaccins die veelbelovend zijn in diermodellen falen veelal in een klinische setting. Dit heeft te maken met verschillende redenen: slechte 

activatie van de T cellen die door de therapie worden getarget, onvoldoende infiltratie in het tumorweefsel en inhibitie van de activiteit door de 

tumorcellen zelf. Wij wensen in deze experimenten na te gaan of behandeling met IL-1b AcTakines en combinatie met verschillende andere 

behandelingen kan leiden tot een verbetering van de effectiviteit van kankervaccins. Verschillende preliminaire studies tonen namelijk aan dat IL-1b in 

deze processen mogelijk een belangrijke rol kan vervullen.

Voor dit onderzoek vragen wij muizen aan.

In totaal vragen wij 1914 muizen aan.

Eerder onderzoek behandelde optimalisatie van de behandelingsdoses in vivo. Op deze manier zullen we de muizen behandelen met doses van welke 

we weten dat ze geen toxiciteit zullen uitlokken in deze modellen. Verder hebben de muizen doorgaans weinig hinder van de immunologische- of 

kankermodellen waarin ze zullen worden gebruikt. Voor dit onderzoek vallen 1674 muizen in de "matige" ernstigheidscategorie en 240 dieren in de "in 

vitro" ernstigheidscategorie. Deze laatste categorie van dieren zal worden geëuthanaseerd met de bedoeling weefsels te verzamelen voor verdere 

experimenten. Op het einde van de experimenten in dit project worden alle proefdieren geëuthanaseerd. 

Onze moleculen werden reeds uitgebreid getest in in vitro testen vooraleeer de overgang naar diermodellen werd overwogen. Op deze manier kunnen 

we garanderen dat we onder de meest ideale omstandigheden de dierproeven zullen aanvatten. De complexe situatie die een diermodel met zich 

meedraagt kan moeilijk tot onmogelijk in vitro worden nagebootst met de experimenten die wij wensen te organiseren.

De AcTakines worden uitgebreid in vitro getest, zowel voor activiteit, mechanisme als toxiciteit op meerdere celtypes, waardoor het aantal moleculen 

dat we in proefdieren willen gebruiken beperkt wordt. De proeven worden zo opgesteld dat het aantal dieren maximaal beperkt wordt, zonder verlies 

van kwaliteit. Het project is in meerdere fasen opgesteld (namelijk een sequentie van vijf verschillende experimenten) waardoor proeven uit een 

volgende fase enkel zullen gebeuren indien de vorige fase succesvol is. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar leverziekte ten gevolge van alcohol in een muismodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Leverfalen door overmatig alcoholgebruik gaat gepaard met lekkage en inflammatie in de darm. In dit onderzoek willen we nagaan welk effect dit 

heeft op het leverfalen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Leverschade, darmschade

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Ontrafelen van de interactie tussen lever en darm kan bijdragen tot het nieuwe kennis die toelaat nieuwe manieren te zoeken om de ziekte te 

bestrijden.

Muizen

Ongeveer 130 muizen

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. 

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
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen zijn qua genetische expressie en immuno celtypes zeer overeenkomstig met de mens.

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.

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.

muizen

140

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.

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 in de proefopzet en de verschillende technieken zijn we in staat om het aantal muizen tot een minimum te beperke

Beweging komt zeer veel voor in de media de laatste jaren. De invloed die beweging heeft op verschillende chronische ziekten is zeer fel onderzocht. 

Hier focussen we op de invloed van beweging op chronische gewrichtsziekten, en de invloed van IL17a hierbij.

ja, bij het eindpunt van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) artritis, muizen, ontsteking, spondyloarthritis

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Studie naar de invloed van IL17a op de mechanotransductie pathway in artritis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Daar we zowel de biocompatibiliteit van het materiaal alsook het potentieel van de geëncapsuleerde cellen tot adipogenesis 

en angiogenesis, zullen we 2 types muizen nodig hebben, nl muizen met een immuunsysteem (BALB/C) voor de 

biocompatibiliteit alsook nude mice voor de differentatie van de cellen op te volgen.

Bij ingrijpende events, zoals implantatie van de materialen zullen we gebruik maken van pijnstilling en anesthesie om op 

deze manier de stress voor de dieren zo klein mogelijk te maken, 

Door het ontwikkelen van nieuwe technieken voor reconstructie, bv, volgend op mastectomie, zullen veiligere en minder 

invasieve opties beschikbaar worden, waar biodegradeerbare materialen en gebruik van eigen weefsel/stamcellen voorop 

staat. 

BALB/C muizen en Swiss/Nude muizen

Maximum 100 BALB/C muizen en 80 Swiss/Nude muizen

Inflammatiereacties zijn mogelijk door afbraakproducten van het geïmplanteerde materiaal. De graad van ernst werd 

daardoor op matig vastgelegd,  

Om preliminaire resultaten te krijgen i.k.v. de mogelijkheid tot adipose tissue engineering, zijn de omgevingfactoren en 

omringende cellen van belang. Deze interacties kunnen onmogelijk in vitro bestudeerd worden. Verder is het ook van 

belang de mogelijke cytotoxiteit van het materiaal te achterhalen.

Voor onze experimenten werken we met kleine groepen dieren, als vroegtijdig blijkt dat het materiaal cytotoxisch is of er 

treden onverwachte reacties op, zullen de experimenten niet worden herhaald. In elke tussenstap zal ook gekeken worden 

naar de meest performante materialen om zo een uitselectie van materialen te creëeren,

Het doel van het project is om een beter zicht te krijgen in adipogenese en angiogenese van de ontwikkelde materialen met 

geëncapsuleerde cellen. Hierbij zijn de interactie van de cellen en omgevingsfactoren van groot belang. Het onderzoek zou 

ons een eerste indicatie kunnen geven betreffende de mogelijkheden naar klinische translatie. Daar de reconstructie van 

zacht weefsel zowel kleine als grote volumes kan omvatten, bv brandwonden tegenover borstreconstructies, zullen zowel 

injectables (minimaal invasief voor kleinere volumes), alsook 3D geprinte hydrogelen (patient-specifiek voor bv 

borstreconstructie) onderzocht worden,

Ja, binnen het jaar volgend op de laatste experimentenreeks

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hydrogelen, vetweefsel regeneratie, 3D printen 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Gebruik van hydrogelen met het oog op vetweefselherstel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De ontwikkeling van volwassen dieren met mutaties die OI simuleren is lastig in knaagdieren, deze dieren overleven vaak niet lang genoeg. De 

structurele integriteit van het skelet van een zebravis is mechanisch gezien minder essentieel omdat de aquatische leefomgeving veel van de krachten 

op het skelet verminderd. Hierdoor is het wel mogelijk om volwassen zebravissen met OI mutaties te kweken, terwijl dat bij knaagdieren niet zo is. 

Gezien de verminderde stress op het skeletale systeem zullen de vissen dus ook minder ongemak ervaren dan landdieren met vergelijkbare fenotypes. 

Mocht het gebeuren dat er dieren zijn die toch hinder ondervinden van de skeletale aandoeningen, dan zullen die vroegtijdig geëuthanaseerd worden. 

Hiervoor worden alle dieren elke dag meerdere malen gecontroleerd. Mochten er opvallende dingen gebeuren met de vissen (afwijkend zwemgedrag, 

niet eten, wondvorming, ect..), dan zal dat gemeld worden. Hierna zal besloten worden of het dier geëuthanaseerd zal worden

Om de kenmerken van menselijke OI patiënten te kunnen bestuderen hebben we zebravis mutanten gemaakt met mutaties in dezelfde genen als OI 

patiënten. Muizen zijn al veel gebruikt om OI te bestuderen, maar dit is vaak dodelijk op vroege leeftijd. Daarentegen zijn zebravissen in staat om te 

overleven met deze aandoeningen, wat dus de unieke mogelijkheid geeft om deze aandoening in een levend systeem te bestuderen. Met deze 

mutanten proberen we overeenkomstige ziektebeelden te creëren zoals in de mens. Door het gezamenlijk bestuderen van al deze mutanten is het 

mogelijk om verbanden te leggen tussen de verschillende mutaties en hun achterliggende mechanismes. Het bestuderen van deze verzameling zebravis 

modellen zal informatie opleveren die belangrijk is om het ontstaan van de ziekte te begrijpen en uiteindelijk dus ook om therapieën te ontwikkelen

Zebravis (Danio rerio)

1765 volwassenen, 4080 larven

Het merendeel van de mutante zebravissen zal skeletale afwijkingen ontwikkelen in de loop van zijn leven. Dit kan uiteenlopen van fracturen, scoliose, 

tot verdikkingen of verdunningen van het bot. In vergelijking met landdieren zijn vissen in mindere mate afhankelijk van hun skeletale systeem. Dit 

komt omdat het leven in water al veel druk op het skelet wegneemt. Het is dus te verwachten dat deze dieren matig ongemak ondervinden door hun 

genetische afwijkingen. De vissen worden niet langer dan 12 maanden in leven gehouden, hierna worden ze te oud en zullen ze meer hinder 

ondervinden van hun aandoening. Ruimschoots hiervoor zullen ze dus worden geëuthanaseerd om vervolgens gebruikt te worden voor experimenten.

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.

Uit elke vis wordt zo veel mogelijk informatie gehaald. Dit houdt in dat elke vis weefsel levert voor verschillende type experimenten. Hierdoor is het 

niet noodzakelijk om meerdere vissen te gebruiken voor verschillende experimenten. De technische expertise met betrekking tot het werken met 

vissen is aanwezig in het lab, wat er voor zorgt dat er niet veel vissen nodig zijn om experimentele procedures te optimaliseren. Daarnaast is het ook 

het aantal gebruikte vissen per experiment statistisch berekend, waardoor er niet meer vissen gebruikt worden dan noodzakelijk. 

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een groep aandoeningen met broze botten als karakteristiek kenmerk. Dit komt omdat bij OI patiënten er een 

verminderde of foutieve aanmaak van collageen type I gebeurt. Collageen type I is het meest voorkomende eiwit in bot en is dus zeer belangrijk voor 

de structurele integriteit van het skelet. Er zijn veel verschillende genetische mutaties bij OI patiënten gevonden. Elk van deze mutaties heeft op een of 

andere manier invloed op het correct ontwikkelen en produceren van collageen type I. Er zijn veel verschillende gradaties in de ernst van OI, wat in 

sommige gevallen te herleiden is naar het type mutatie van de patiënt. Helaas zijn er nog veel variaties in de ernst van de aandoening die nog niet 

gelinkt kunnen worden aan het type mutatie van de patiënt. Als we de link tussen de mutatie en het ontstaan van de ziekte begrijpen is het mogelijk 

om therapieën te ontwikkelen voor individuele OI patiënten.  

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zebravis, Osteogenesis imperfecta, Broze botten ziekte.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Moleculaire analyse van zebravis modellen voor Osteogenesis imperfecta

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar, vanaf Februari 2019
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Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Op basis van in vitro en voorafgaande in vivo studies beloven onze verzwakte-maar-specifiek-getargete interferonen een 

krachtig kankerbestrijdend middel te kunnen worden dat bovendien goed verdragen zou worden door de patiënt. Aangezien 

alle huidige anti-kanker geneesmiddelen op de markt slechts een beperkte anti-tumorale efficiëntie vertonen met uitgesproken 

nevenwerkingen, zou dergelijk geneesmiddel een grote stap vooruit betekenen in de strijd tegen kanker.

 muizen

3233

Subcutane tumoren veroorzaken weinig pijn of lijden. De consecutieve injecties en de bloedafnames zorgen voor een lichte 

vorm van stress (P1). Wild type cytokine veroorzaakt verschillende systemische neveneffecten die in geval van infectie 

bijvoorbeeld levensbedreigend zouden kunnen zijn. De muizen worden echter in zo steriel mogelijke omgeving gehouden, zodat 

geen infecties kunnen optreden. De gemodificeerde cytokines (AcTaferons in dit geval) veroorzaken deze neveneffecten niet.  De 

groep muizen behandeld met wild type cytokine ondergaan dus een lichte (P1) tot matige (P2) vorm van stress en toxiciteit, 

afhankelijk van de dosis, terwijl dit bij de gemodificeerde cytokines niet zo is (P0). Humane eindpunten worden gehanteerd als 

grenzen worden overschreden. 

Levende organismen, en zelfs tumoren, zijn complexe systemen met een nauwe wisselwerking tussen verschillende 

compartimenten. Die complexiteit kan moeilijk gesimuleerd worden door in vitro experimenten. We willen nagaan welk effect 

de gemodificeerde cytokines hebben op zowel de tumorcellen zelf, de immuuncellen die kunnen instaan voor het vernietigen 

van de tumor, en de neovasculatuur, en welke wisselwerking dit teweeg brengt. Dit kan enkel verwezenlijkt worden in 

dierenmodellen. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de toxische neveneffecten. 

Op basis van gepubliceerde data in analoge in vivo studies, en bovendien op basis van onze eigen ervaring in analoge 

experimenten, nemen we het absoluut minimum aantal dieren die nodig zijn om statistisch significante resultaten te bekomen.

De muis is het laagst geklasseerde en meest gebruikte dier in oncologische studies omwille van z’n kleine taille, snelle 

voortplanting, vele gemeenschappelijke kenmerken met de mens en beschikbare relevante kankermodellen. De muizen worden 

dagelijks opgevolgd en opgeofferd van zodra er tekenen zijn van zwaar lijden zoals  lichaamstemperatuur <28°C, >20% 

gewichtsverlies, locomotorische problemen of moeilijkheden om te eten of drinken. 

Bepaalde cytokines hebben sterke anti-tumorale eigenschappen maar kunnen momenteel enkel beperkt gebruikt worden voor 

behandeling van kankerpatiënten omwille van hun erg toxische neveneffecten. Wij hebben kunnen aantonen dat mutante, 

verwakte vormen van dergelijke cytokines, die niet meer significant actief zijn, door specifieke targeting/concentratie naar een 

doelwitcel wel terug actief kunnen zijn ter hoogte van die doelwitcel. De targeting kan gebeuren specifiek naar de tumor en/of 

naar immuuncellen. In dit project willen we in tumormodellen van de muis aantonen dat deze gemodificeerde, verzwakte 

cytokines potente antitumorale agentia zijn zonder toxische nevenwerkingen.

cytokine, kanker, pancreas, interferon, fibroblast

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Nieuwe behandelingen voor pancreas kanker, gebaseerd op gerichte interferon activiteit

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) januari 2019, looptijd 4 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Welke mechanismen spelen een rol bij het het regelen van de doorlaatbaarheid van de bloedvaten tijdens bloedvergiftiging?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2021

Bloedvergiftiging is 1 van de 10 hoofdoorzaken van sterfte wereldwijd, met jaarlijks 20 miljoen nieuwe gevallen met een sterfte van 

35%. Dit komt neer op ongeveer 20.000 doden per dag. Er werd reeds aangetoond dat een bepaald eiwit verhoogd aanwezig is in 

het bloed van patënten met bloedvergiftiging op de dienst intensieve zorgen, en die verhoogde hoeveeldheden zijn gecorreleerd 

met een slechtere prognose. Dat eiwit kan dus een mogelijk interessante en aantrekkelijke nieuwe biomerker zijn in geval van 

bloedvergiftiging. Met dit project zullen we de rol van dat eiwit in de regulatie van de doorlaatbaarheid van de bloedvaten in een 

diermodel voor bloedvergiftiging proberen ontrafelen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) bloedvergiftiging, bloedvatdoorlaatbaarheid, nierfunctie, nierdoorbloeding, ultrasound, TNF

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er worden naast controledieren ook dieren gebruikt die het specifieke eiwit ontbreken (knockout en conditionele knockout), zodat 

op de meest eenduidige manier kan bepaald worden wat de rol van dat eiwit precies is. 

De temperatuur van de muizen zal op vaste tijdstippen (1, 2, 3 en 6u) na TNF inspuiting worden gemeten. De muizen zullen worden 

gedood dmv cervicale dislocatie als de temperatuur daalt tot 26°C of lager, indien ze aanvallen krijgen of zich niet meer kunnen 

voeden of lopen.

Dit project zal nieuwe kennis verwerven omtrent de rol van een eiwit in de regulatie van bloedvatdoorlaatbaarheid bij 

bloedvergiftiging. Met dit project zullen mogelijkheden ontstaan om nieuwe effectieve therapieën te ontwikkelen die uiteindelijk 

wereldwijd kunnen leiden tot het verlagen van de sterfte ten gevolge van bloedvergiftiging

muizen (controledieren en genetisch gemanipuleerde dieren)

60

Als model voor bloedvergiftiging zullen we TNF in de bloedbaan inspuiten, wat zal leiden tot ontstekingsprocessen, diarree en 

daling van de lichaamstemperatuur. Deze effecten zijn ernstig en doen zich op korte termijn voor. Eens de lichaamstemperatuur 

zou dalen tot onder 26°C, of als er abnormaal gedrag (bv. stuiptrekking) wordt waargenomen zal het dier onmiddellijk gedood 

worden. Zes uur na de inspuiting wordt er echter nog geen zulke grote daling in lichaamstemperatuur verwacht. De dieren worden 

gedood na de experimenten dmv cervicale dislocatie.

Er bestaat geen alternatieve methode om de doelstelling van het project te realiseren, aangezien we specifiek de doorbloeding van 

de nieren van levende dieren willen onderzoeken.

De voorgestelde experimenten zijn nog nooit uitgevoerd in het kader van TNF-geïnduceerde bloedvergiftiging, en bijgevolg kan er 

geen effect worden voorspeld. Bij raadpleging van de bestaande literatuur over dit diermodel is het duidelijk dat 10 muizen per 

groep voldoende moet zijn om een significant verschil te observeren. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het  cardiovasculair stelsel van de muis vertoont sterke overeenkomsten met het humane cardiovasculair stelsel. Resultaten bekomen uit de 

muisstudie zullen dus relevant zijn voor de mens.

Muizen zullen dagelijks gemonitord worden. In het geval een muis een oncomfortabel of pijnlijk fenotype ontwikkelt, zal deze geeuthanaseerd worden.

Indien we kunnen aantonen dat het nieuwe geneesmiddel dat we plannen te testen het fenotype in de Marfan muizen significant kan verbeteren, dan 

zou dit kunnen leiden tot de ontwikkeling van een nieuw soort geneesmiddel voor Marfan patienten. Momenteel worden Marfan syndroom patienten 

behandeld met beta-blokkers, die echter niet aan iedereen kunnen voorgeschreven worden en die voor bepaalde bijwerkingen kunnen zorgen. We 

verwachten dat het experimentele geneesmiddel dat we in deze studie zullen testen op een andere manier werkt, en eventueel patienten kan 

beschermen tegen de gevaarlijke cardiovasculaire complicaties van Marfan syndroom met slechts minimale bijwerkingen.

muis

120

Er wordt verwacht dat de genetisch gemanipuleerde dieren die gekweekt worden voor deze studie slechts een licht oncomfortabel fenotype vertonen 

op basis van onze eerdere ervaring met deze mutante lijn. Bij geboorte zien de homozygoot mutante dieren er identiek uit als wild type muizen. Met 

verloop van tijd vergroot de kans op een verwijding van de aorta, wat echter geen onmiddellijk oncomfortabel effect heeft op de dieren (net zoals in 

de mens een verwijding van de aorta dikwijls onopgemerkt verloopt). Enkel wanneer de aorta scheurt wordt er ongemak verwacht, wat echter van 

korte duur zal zijn aangezien dit snel leidt tot de dood van de muis. Deze letale aortascheuren kunnen worden geobserveerd in de homozygoot 

mutante muizen vanaf een leeftijd van ongeveer 2 maanden. Aangezien de experimenten worden stopgezet op 3 maanden, wordt de kans op een 

spontane aortascheur beperkt. De ultrageluid metingen worden niet verwacht om enig ongemak te veroorzaken, omdat deze non-invasieve, pijnloze 

handelingen omvatten. Muizen zullen wel licht verdoofd worden voor deze procedure om ze te immobiliseren voor de metingen. De elektrocardiografie 

kan wel tot licht of matig ongemak zorgen, aangezien er onderhuidse electroden zullen geimplanteerd worden in de dieren. Dit ongemak zal echter zo 

veel mogelijk beperkt worden d.m.v. anesthesie tijdens de chirurgische implantatie en analgesie na de ingreep. Na de ultrageluid en/of 

elektrocardiografische metingen zullen alle muizen geeuthanaseerd worden d.m.v. overdosis koolstofdioxide inhalatie.

Om een goed model te hebben voor de toestand in patienten van Marfan syndroom is een volledig organisme nodig met een functioneel 

cardiovasculair systeem. In vitro alternatieven kunnen niet de nodige complexiteit weerspiegelen die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van 

de symptomen van het syndroom.

Enkel het aantal dieren 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 relevante analyses uit te voeren, wordt de studie onmiddellijk onderbroken 

om zo het aantal dieren te beperken.

De doelstelling van dit project is om te onderzoeken of een nieuw experimenteel geneesmiddel de symptomen van patienten met Marfan syndroom 

kan verbeteren. Marfan syndroom is een erfelijke aandoening waarbij de voornaamste complicatie een verwijding van de aorta is, wat uiteindelijk kan 

leiden tot een levensbedreigende scheur in de aorta. In ons onderzoek maken we gebruik van een genetisch muismodel van Marfan syndroom, waarbij 

muizen gelijkaardige symptomen vertonen als in patienten die aan ernstige Marfan lijden. Op basis van recent onderzoek hebben we een nieuw 

moleculair doelwit geidentificeerd dat we zouden willen testen in ons muismodel. Daarvoor krijgen we van een farmaceutisch bedrijf de kans om een 

nieuwe stof uit te testen die mogelijks beter zal werken dan de huidige standaardbehandeling van Marfan syndroom.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Marfan syndroom, muismodel, aortadilatatie, cytosolisch guanylaat cyclase

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Testen van een nieuwe experimentele behandeling voor Marfan syndroom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar, start voorzien 1/3/2019



489

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De zebravis is ideaal geschikt voor het type onderzoek dat voorgesteld wordt. Het is een gewervelde diersoort die een hoge fertiliteit vertoont, en 

waarvan de fysiologie voldoende overeenkomsten toont met zoogdieren en mensen om resultaten bekomen in dit model te extrapoleren. Een extra 

voordeel is dat een groot deel van de experimenten kan uitgevoerd worden in de embryonale stadia, voor de larven zich autonoom beginnen voeden, 

wanneer de embryo’s doorzichtig zijn. Daardoor is het mogelijk om “high-throughput” experimenten uit te voeren in deze vroege ontwikkelingsstadia.

De vissen die verder opgegroeid worden tot de adulte leeftijd zullen dagelijks worden opgevolgd door het verzorgingspersoneel, en bij tekenen van 

zwaar ongemak of lijden (abnormaal gedrag: verlies van balans, verstoord zwemgedrag, onvermogen om te eten, of andere externe tekenen van pijn 

of ongemak: bloedingen, laesies, misvormingen) zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Na validatie van onze nieuwe zebravis modellen, zullen we deze gebruiken om grote aantallen chemische verbindingen te testen op hun mogelijkheid

om het ziektebeeld in de vis te verbeteren. Deze studie kan leiden tot de identificatie van tot nu toe onbekende potentiële nieuwe geneesmiddelen, die

niet zouden ontdekt kunnen worden gebruik makende van de huidige bestaande kennis en technieken. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen

heeft naast de evidente voordelen voor patiënten, ook een groot potentieel om de huidige wetenschappelijke kennis omtrent deze en verwante

aandoeningen te vergroten. In het tweede luik van de studie zullen we trachten om een systeem uit te bouwen dat in vivo functionele testen van

nieuwe genetische varianten mogelijk maakt. Het voordeel daarvan kan zijn dat er in de toekomst via dit systeem tot een snellere, meer accurate

diagnose en prognose kan gekomen worden voor patiënten die genetische testen hebben ondergaan voor erfelijke ziekten.

zebravis

2680

Er wordt verwacht dat de mutante zebravissen die in dit project gegenereerd worden een progressief cardiovasculair fenotype zullen vertonen,

afhankelijk van het gen dat gemuteerd wordt. Gebaseerd op de symptomen in patiënten veronderstellen we dat dit tot een matig ongemak kan leiden.

De dieren zullen ofwel op het eind van de studie geëuthanaseerd worden voor histologische onderzoeken, ofwel eerder wanneer ze tekenen vertonen

van ernstig ongemak en lijden. De dieren die gebruikt worden voor kweek zullen na ongeveer 1 jaar geëuthanaseerd worden, aangezien hun fertiliteit

dan sterk daalt.

Het gebruik van dieren is onontbeerlijk voor dit type studie, aangezien we volwaardige ziektemodellen willen genereren die fysiologische relevantie

hebben. Modellen op basis van cel- of weefsel-cultuur zijn ontoereikend omdat ze de complexiteit van interacties tussen verschillende cel- en

weefseltypes en de functionaliteit van complete, werkende orgaansystemen missen. Omwille van deze redenen zijn alternatieve methoden niet

beschikbaar om de voorgestelde studie uit te voeren.

We hebben berekend wat het minimum aantal dieren is dat nodig is om de nieuwe mutante en transgene lijnen die nodig zijn voor dit project te

genereren en het juiste genotype te vinden dat geselecteerd zal worden voor de instandhouding van deze lijnen. De voorgestelde aantallen geven de

optimale balans weer om de grootste zekerheid te hebben dat de gewenste genotypes bekomen zullen worden met het minimum aantal dieren.

De uiteindelijke doelstelling van dit project is om nieuwe behandelingen en meer efficiënte diagnosestrategieën te ontwikkelen voor patiënten die

lijden aan zeldzame erfelijke aortaziekten. Deze ziekten, waaronder o.a. ook Marfan syndroom begrepen is, leiden tot een verwijding van de aorta, wat

kan leiden tot dissectie en uiteindelijk zelfs een potentieel letale ruptuur van dit bloedvat. Momenteel zijn er nog steeds geen efficiënte behandelingen

voor deze complicaties. Daarom stellen we voor om nieuwe zebravis modellen te maken van deze aandoeningen. De bedoeling is om dan deze

modellen te gebruiken om nieuwe behandelingen te zoeken voor deze ziekten. Aan de andere kant willen we ook gebruik maken van nieuwe

genetische manipulatietechnieken in de zebravis om de efficiënte karakterisering van onbekende genetische varianten van causale genen in een in

vivo model mogelijk te maken.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Zebravis, cardiovasculair, aortaziekten, Marfan syndroom, genetisch, zeldzame ziekten

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Gebruik van zebravissen voor betere diagnose en behandeling van aortaziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar, start voorzien 1/3/2019
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

Looptijd van het project

De effecten van quorum sensing peptiden op sarcopenie.Vulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het C57Bl6/J muismodel is een gevalideerd model voor ageing en sarcopenie in de literatuur. Dit muismodel heeft een 

pijnloos fenotype zonder interventie. 

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, vroegtijdig te euthanaseren.

neen

neen

neen

Het dagelijks intraperitoneaal toedienen van de QSP/placebo en de spieroefeningen (grijpkracht en loopband) worden als 

milde negatieve effecten verwacht.

Er zijn momenteel geen alternatieve dierloze methoden voorhanden die de interactie van de peptiden met spiercellen in het 

lichaam kunnen aantonen. Voor deze studie werden initieel labotesten uitgevoerd op een 100-tal peptiden. Hierbij werden 

enkele peptiden als positief gescoord, die nu dus ook met behulp van dierproeven dienen geanalyseerd te worden om hun 

eigenlijke effect in het lichaam te kunnen bepalen.

Er werden reeds uitvoerig in vitro testen (labotesten) uitgevoerd om de meest werkzame peptiden te kunnen selecteren. 

Enkel deze peptiden worden nu ook in de diermodelen gebruikt.

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 hostcellen (muis, mens). 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 daarom het effect van deze quorum sensing peptiden op spiercellen onderzoeken, en 

meer bepaald hun effect op verouderende spier of sarcopenie. Dit zal gebeuren aan de hand van dierproeven met jonge en 

oude muizen. Op die manier zal dan een verklaring kunnen worden gevonden voor de relatie tussen de aanwezigheid van 

deze bacteriën in het lichaam en sarcopenie. Daarna kunnen ook nieuwe geneesmiddelen/diagnostische testen worden 

ontwikkeld om sarcopenie te inhiberen.

Zodra de interactie tussen deze bacteriën en sarcopenie wordt aangetoond, kunnen nieuwe peptide en/of probiotische 

("goede bacteriën") geneesmiddelen worden ontwikkeld om het sarcopenie proces te inhiberen. Daarnaast kan ook 

onderzocht worden of deze quorum sensing peptiden als merker kunnen fungeren om het risico op sarcopenie te 

voorspellen (en dus tijdig te inhiberen).

Er wordt gewerkt met klassieke zwarte muizen (Bl6) die  frequent gebruikt worden in het spieronderzoek. Hiervan zullen 

ongeveer 180 muizen worden gebruikt (jong en oud).

De muizen zullen op het einde van de studie (max. 6 weken na de start van de QSP toedieningen) geëuthanaseerd worden.

1/04/2019 - 28/02/2022

Quorum sensing peptiden, sarcopenie, spier, microbioom

ja

neen

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Ratten zijn de kleinst bruikbare dieren voor deze studie. Door hun grootte is het mogelijk om 6 samples per dier te implanteren. In muizen zouden 

minder samples geïmplanteerd kunnen worden, waardoor er meer dieren gebruikt zouden moeten worden. Indien we grotere laboratoriumdieren 

zouden gebruiken, zouden er veel meer samples per dier geïmplanteerd kunnen worden en zou het totaal aantal dieren lager uitvallen, maar dan 

wordt er minder tot geen rekening gehouden met de interindividuele variatie in het omkapselen, waardoor de kracht van de informatie veel minder 

is. 

De dieren worden onder verdoving gebracht voor de kleine chirurgische ingrepen. De stalen zijn zo klein en dun dat de dieren er geen last van hebben 

tijdens het bewegen. Om ontstekingsreacties te vermijden wordt er ontsmet en zoveel mogelijk steriel gewerkt. Er wordt extra lokale pijnstilling 

voorzien.

Het menselijk lichaam wordt via het zenuwstelsel of -netwerk gecontroleerd en bijgestuurd door elektrische pulsen. Bij bepaalde chronische patiënten 

kan dit systeem van slag raken. Het systeem wordt dan overgevoeldig voor triggers; een trigger die bij niet zieke patiënten geen gevolgen heeft, kan 

bij chronische patiënten een hele cascade aan reacties ontketenen. Door gebruik te maken van slimme bio-elektronica kunnen we via lichte 

elektrische pulsen de zenuwwerking moduleren en de overgevoeligheid onderdrukken. De huidige bio-elektronische systemen die in het lichaam 

geplaatst worden, zijn echter vaak groot en invasief, hetgeen kan leiden tot infectie en/of huiderosie. In dit project onderzoeken we mogelijkheden 

om hiervoor een nieuw soort materiaal te gebruiken. Dit dun en flexibel polymeer maakt het mogelijk om elektroden te miniaturiseren. De 

implantaten zijn zo dun zijn dat ze makkelijk onder de hoofdhuid geplaatst kunnen worden zonder dat ze zichtbaar of voelbaar zijn. 

Ratten

7

De handelingen worden beschouwd als licht. De dieren worden onder verdoving gebracht. Via 6 snedes worden 6 stukjes materiaal ingebracht. De 

stukjes zijn zo dun dat de ratten er geen last van zullen hebben bij bewegen. In de daaropvolgende maanden worden de stukjes op 3 verschillende 

tijdstippen weggehaald, telkens onder verdoving. Na elke operatie zullen de snedes weer genezen. Er wordt geen ontstekingsreactie verwacht op het 

materiaal. Om ontstekingen ter hoogte van de sneetjes te vermijden wordt er ontsmet en zoveel mogelijk steriel gewerkt. Na afloop van het 

onderzoek (max. 6 maanden) kunnen de dieren hergebruikt worden voor ander onderzoek, of worden geëuthanasieerd (via een inspuiting).

Enkel in levende dieren is het mogelijk om te volgen op welke manier het weefsel op het materiaal gaat reageren. Het onderhuids weefsel kan óf 

vergroeien met het polymeer, óf een kapsel eromheen vormen. De specifieke aanhechting van de huid kan alleen in vivo bestudeerd worden. Er zijn 

momenteel nog geen mogelijkheden beschikbaar die dit proces in vitro nabootsen.

Een statistische analyse werd uitgevoerd om te berekenen wat het laagst mogelijk aantal dieren is, om toch met voldoende confidentie een conclusie 

te kunnen trekken uit de gegevens. Eén van de doelen van het experiment is om een schatting te maken van de proportie van inkapseling. Verwacht 

wordt dat inkapseling zal optreden bij 90% van de ratten. Bij deze proportie zijn 7 ratten voldoende om een Wilson score 90% confidentie interval te 

bekomen met een half width van 20%. 

Het onderzoek richt zich vooral op de interactie tussen een nieuw implanteerbaar flexibel polymeer en onderhuidweefsel. Het polymeer is een 

biocompatibel materiaal dat reeds gebruikt wordt in oog-implantaten. De manier waarop het polymeer echter door de huid ingekapseld wordt is niet 

bekend. Deze studie onderzoekt of het kapselvorming dun dan wel dik, hard dan wel zacht is. Tevens wordt gekeken of de huidcellen zich al dan niet 

hechten op het materiaal. Verder willen we kijken of het polymeermateriaal zelf niet beschadigd raakt doordat het in weefsel zit (biostabiliteit).

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) polymeer, kapselvorming, celaanhechting

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Studie van de onderhuidse kapselvorming rond een polymeer in levende knaagdieren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de pathogenese van een chronisch inflammatoire ziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

De bedoeling is om de therapeutische mogelijkheden in een chronisch inflammatoir muismodel na te gaan. Dit specifiek muismodel is onafhankelijk

van een cytokine dat vaak getarget wordt bij de behandeling van de patiënten. Helaas is er ook een deel van de patiënten dat resistent is tegen deze

targeting, vandaar het nut van dit muismodel.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie

ja

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

Muizen zijn erg geschikt om nieuwe therapieën te testen. Er is geen diermodel dat minder pijn ervaart, maar toch betrouwbare resultaten kan

opleveren. De muizen ervaren slechts een matige pijn en ze krijgen zachte kooivullen en nestmateriaal.

Dit onderzoek kan zeer belangrijk zijn voor de behandeling van patiënten die  resistent zijn tegen de momenteel beschikbare therapieën.

Muis (Mus musculus)

750

De muizen vertonen een spontaan fenotype waarbij het gaat om matige pijn. Kweken zullen enkel worden uitgebreid als specifieke experimenten

worden ingepland. Hun fenotype wordt opgevolgd en als dit te erg wordt, worden de muizen sowieso geëuthanaseerd.

Dit muismodel is noodzakelijk om de mogelijke effecten van IL23-behandeling na te gaan. Dit chronisch inflammatoir muismodel is ideaal omdat het

onafhankelijk is van een ander cytokine dat vaak getarget wordt in de momenteel beschikbare therapieën. Vandaar het belang van het muismodel om

de patiënten te helpen waarbij targeting van dit laatste cytokine niet helpt. 

De kweken worden enkel uitgebreid als specifieke experimenten ingepland staan. Zoniet, dan  zullen slechts twee onderhoudskweken ingezet worden.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Analyse van de regulatiemechanismen van een eiwit in een chronisch inflammatoir ziektemodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

In dit project wordt een bepaald eiwit onderzocht dat een belangrijk is in pro-inflammatoire pathways. De bedoeling van dit project is het verder

ontrafelen van de pathways in dewelke het eiwit al dan niet een rol speelt.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie

ja

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

Het gebruikte diermodel beschrijft het best de beoogde inflammatoire aandoening zodat we deze kunnen gebruiken in ons onderzoek naar nieuwe

therapeutische doelwitten. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks geëvalueerd, waarbij aandacht wordt besteed aan voedsel- en waterinname,

uitzicht van de vacht en ademhaling. 

Dit onderzoek is van belang in het vinden van nieuwe therapeutische doelwitten voor de strijd tegen inflammatoire aandoeningen.

Muis (Mus musculus)

450

De muizen vertonen een spontaan fenotype waarbij het gaat om ernstige pijn als ze een oudere leeftijd bereiken. Voor de kweken zullen enkel de

mannetjes het lijdend fenopype vertonen en deze worden snel genoeg vervangen zodat hun lijden wordt geminimaliseerd. Daarbovenop zullen enkel

kweken  worden uitgebreid als specifieke experimenten worden ingepland. 

Inflammatie is een complex systemisch gegeven, waarbij meer dan 1 soort cel een rol speelt. Daarenboven zijn nog deels onbekende omgevings en

genetische factoren van belang. Daardoor is het momenteel nog niet mogelijk om zonder proefdieren het verloop te bestuderen zoals het in de mens

verloopt.

De kweken worden enkel uitgebreid als specifieke experimenten ingepland staan. Zoniet, dan  zullen slechts twee onderhoudskweken ingezet worden.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen zijn erg geschikt om nieuwe therapieën te testen. Er is geen diermodel dat minder pijn ervaart, maar toch betrouwbare resultaten kan

opleveren. De muizen ervaren slechts een matige pijn en ze krijgen zachte kooivullen en nestmateriaal.

Dit onderzoek kan zeer belangrijk zijn voor de behandeling van patiënten die  resistent zijn tegen de momenteel beschikbare therapieën.

Muis (Mus musculus)

72

De muizen vertonen een spontaan fenotype waarbij het gaat om matige pijn. De behandeling wordt slechts 1x per week intraperitoneaal toegediend,

dus verdere ongemakken worden hierbij niet verwacht. Voor weefselisoaltie zullen de dieren geëuthanaseerd worden adhv cervicale dislocatie.

Dit muismodel is noodzakelijk om de mogelijke effecten van IL23-behandeling na te gaan. Dit chronisch inflammatoir muismodel is ideaal omdat het

onafhankelijk is van een ander cytokine dat vaak getarget wordt in de momenteel beschikbare therapieën. Vandaar het belang van het muismodel om

de patiënten te helpen waarbij targeting van dit laatste cytokine niet helpt. 

Eerdere ervaningen binnen de onderzoeksgroep tonen aan dat dit aantal muizen geschikt is om in deze proef tot een betrouwbaar resultaat te komen;

de groepen zullen dus niet moeten worden uitgebreid.

De bedoeling is om de therapeutische mogelijkheden van IL23 in een chronisch inflammatoir muismodel na te gaan. Dit cytokine is van belang bij de

inflammatoire pathway en targeting van dit cytokine zou belangrijk kunnen zijn bij de behandeling van patiënten die resistent zijn tegen de

momenteel beschikbare therapieën. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie, IL23

ja

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van IL23 in inflammatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Rol van de eosinofiel in diesel-geinduceerde allergische luchtweginflammatie

4 jaar

Astma / huisstofmijt / pollutie / immuunsyteem

ja

neen

neen

neen

neen

Tijdens intranasale instillaties worden de dieren koststondig verdoofd, dit kan een kortstondige 

periode van stress met zich meebrengen. Tijdens intraperitoneale injecties/ longfunctie-metingen kan 

een korstondige periode van matige stress optreden. Alle dieren zullen via een overdosis dolethal 

geëuthaniseerd worden om stalen en weefsels te verzamelen.

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 verschillende ziektebeelden nagebootst worden. Hierdoor 

kunnen we een groot inzicht verwerven in belangrijke mechanistische pathways die de ziekte drijven. 

Echter wordt er in ons labo wel moeite gedaan om over te stappen naar  long slices opdat minder 

dieren moeten ingezet worden. In dit project wordt er ook gebruik gemaakt van patiëntenmateriaal.

We gebruiken enkel het aantal dieren die nodig zijn om een statistisch significant verschil te vinden 

tussen de verschillende groepen. Dit aantal werd bepaald 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 astma. Het zijn dieren 

die makkelijk te huisvesten zijn en waarvan ook diverse knockout stammen aanwezig zijn.  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 

instillaties en pentobarbituraten voor het verzamelen van weefsels en stalen).

In dit project zal de rol van de verschillende eosinofiel subsets bestudeerd worden in de dieselpartikel 

geïnduceerde allergische luchtweg-inflammatie met behulp van het gecombineerd HDM/DEP 

muismodel. Ook willen we de rol van rol IL-5 onderzoeken aangezien dit een belangrijke speler is bij 

de verhoging van de hoeveelheid eosinofielen.

Allergisch astma wordt gekenmerkt door een verhoogde hoeveelheid van eosinofielen. Deze 

eosinofielen dragen bij tot o.a. beschadiging van het longweefsel. De mate waarin de verschillende 

eosinofiel subsets een rol spelen in de diesel-geinduceerde aggravatie van allergische 

luchtweginflammatie is ongekend. Inzicht hierin kan bijdragen tot een betere behandeling van polluent-

geïnduceerde luchtwegaandoeningen. 

Maximaal 480 muizen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Analyse van de regulatiemechanismen van een eiwit in een chronisch inflammatoir ziektemodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

In dit project wordt een bepaald eiwit onderzocht dat een belangrijk is in pro-inflammatoire pathways. De bedoeling van dit project is het verder ontrafelen

van de pathways in dewelke het eiwit al dan niet een rol speelt.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie

ja

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

Het gebruikte diermodel beschrijft het best de beoogde inflammatoire aandoening zodat we deze kunnen gebruiken in ons onderzoek naar nieuwe

therapeutische doelwitten. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks geëvalueerd, waarbij aandacht wordt besteed aan voedsel- en waterinname, uitzicht van

de vacht en ademhaling. 

Dit onderzoek kan kennis bijbrengen over de functie van dit eiwit in de inflammatoire pathways die aan de basis liggen van tal van autoimmuun-gedreven

ziekten. Finaal is het de bedoeling nieuwe targets te zoeken voor therapie.

Muis (Mus musculus)

140

De muizen zullen geen bijzondere handelingen ondergaan maar vertonen een spontaan fenotype dat gekenmerkt wordt door een ernstige pijn. Hun fenotype

wordt opgevolgd en als dit te erg wordt, worden de muizen sowieso geëuthanaseerd. Voor weefselisoaltie zullen de dieren geeuthanaseerd worden. 

Inflammatie is een complex systemisch gegeven, waarbij meer dan 1 soort cel een rol speelt. Daarenboven zijn nog deels onbekende omgevings en genetische

factoren van belang. Daardoor is het momenteel nog niet mogelijk om zonder proefdieren het verloop te bestuderen zoals het in de mens verloopt.

Gebaseerd op voorgaande studies, is een minimum van 6 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 auto-immuunziekten.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De dieren worden gehuisvest in IVC-kooien, waar ze de nodige kooi-verrijking krijgen. Pups worden op tijd gespeend (3-4 weken) en verspeende litters 

worden gescheiden van de moeder gehuisvest

De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertoonen, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

 Voor de studie van humane ziekten is de beschikbaarheid van relevante muismodellen heel belangrijk. A20 polymorfismen zijn geassocieerd met 

artritis en IBD in mensen, en A20LysMCre muizen vertegenwoordigen een heel relevant modelsysteem om de ontwikkeling van artritis beter te 

bestuderen.  Dit project heeft alleen een kweektoepassing, om muizen te genereren voor speficifieke experimenten. Gekweekte dieren worden gebruikt 

in experimenten die ons meer inzicht zullen geven over de betrokkenheid van het aangeboren immuunsysteem tijdens de ontwikkeling van 

inlfammaoire ziekten.

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

234

A20Lysmcre-muizen hebben A20 deficiëntie in myeloide cellen en ontwikkelen spontaan artritis, gekenmerkt door geleidelijke zwelling van de enkels 

en andere gewrichten. De symptomen verschijnen op de leeftijd van 8 weken en ontwikkelen zich geleidelijk, samen met de ernst van de ziekte. De 

menselijke eindpunten worden gevolgd en de muizen zullen worden opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2 na een kweekperiode van maximum 1 

jaar.

Deze dieren zijn een uniek genetisch model voor artritis, die mede ins laboratorium werden gekarakteriseerd. Door de complexiteit van chronische 

ziekten, en de interactie van verschillende cel-en weefseltypes in een levend organisme, kan het ziekteproces niet in vitro nagebootst worden.

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.

Het doel van dit project is om gebruik makend van een spontaan genetisch muismodel van artritis, het belang van myeloïde-afgeleide immuunreacties 

te onderzoeken tijdens de ontwikkeling van anflammatoire  en auto-immuunziekten, zoals artritis en colitis

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Artritis, A20LysMcre muizen, immuunsysteem, colitis, myeloïde cellen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Niet-technische titel van het project Kweek van A20LysMcre muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2019 - 31/12/2022
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Analyse van kiemvrije en gnotobiotisce ZEB2 transgene muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-03-2019 tot 28-02-2022

De meeste inflammatoire ziekten en kanker worden gekenmerkt door een verstoring van de samenstelling en diversiteit van het microbioom, de 

verzameling commensale micro-organismen in en op ons lichaam. In veel gevallen is het onduidelijk of deze verstoring bijdraagt tot de ontwikkeling 

van de ziekte, of er louter een gevolg van is. Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we gebruik maken van genetische muismodellen van humane 

ziekten, die we in kiemvrije omstandigheden huisvesten. Dergelijke kiemvrije muizen kunnen ook gekoloniseerd worden door specifieke ziekte-

geassocieerde of controle microbiomen om een causaal verband met de ziekte na te gaan.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) microbioom, colorectale kanker, inflammatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immuunologisch  goed vergelijkbaar zijn aan mensen 

en makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn. Vooral in de context van kiemvrije proeven zijn muizen makkelijk te hanteren, omdat ze eenvoedig in 

kiemvrije isolatoren kunnen worden gehuisvest.

De eventuele ziekteprogressie wordt opgevolgd door het scoren van de stoelgang en het opvolgen van het gewicht. Muizen die tekenen van 

morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Dit project kan bijdragen aan de fundamente kennis over de rol van het microbioom in de ontwikkleling van inflammatoire ziekten, en biedt 

perspectieven voor de ontwikkeing van microbioom-gebaseerde therapieën zoals probiotica of stoelgangstransplantatie. Een goede kennis van zowel 

het 'gezond' als het 'ziek' microbioom zijin hiervoor essentieel.

Muizen (mus musculus), genetisch gemodificeerd

150

De kiemvrije Zeb2IEC-Tg dieren zullen geen grote hinder ondervinden van deze experimenten. Kiemvrije Zeb2IEC-Tg muizen ontwikkelen geen spontane 

pathologie. Na kolonisatie met specifieke feces-donorstalen of specifieke bacteriën zal de ziekteprogressie worden opgevolgd door het scoren van de 

stoelgang en het opvolgen van het gewicht. Muizen die tekenen van morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Om de complexe microbioom-gastheer interacties te bestuderen, en specifiek de interacties met het immuunsysteem tijdens de ontwikkeling van een 

complexe ziekten zoals colorectale kanker is een levend zoogdiermodel essentieel.

Het aantal muizen per proef wordt op statistische basis berekend, niet meer muizen worden gebruikt om een bepaalde biologisch vraagstelling op te 

lossen. Het aantal muizen per proef wordt in een ethisch dossier verantwoord, en het verbruik van experimentele muizen wordt systhematisch 

bijgehouden. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een muismodel voor het Arterieel Tortuositeitssyndroom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 maart 2019 - 1 maart 2023

Arteriële afwijkingen vormen een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in de Westerse wereld. De afwijkingen kunnen geïsoleerd voorkomen of 

deel uitmaken van een syndroom, zoals het Arterieel Tortuositeissyndroom (ATS). ATS is een bindweefselaandoening, die voornamelijk gekarakteriseerd 

wordt door een verstoord groeipatroon van de arteriën.  De oorzaak van de aandoening is een genetisch defect, maar de manier waarop dit defect 

leidt tot de ziekte, is nog niet opgehelderd. Tot op heden is er, naast een risicovolle chirurgische ingreep, nog geen behandeling beschikbaar voor ATS. 

We wensen een muismodel te ontwikkelen dat zal bijdragen aan de ontrafeling van de mechanismen onderliggend aan ATS.

Ja, onmiddellijk na afronding van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) ATS, muis vitamine C, cardiovasculair

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

je

Muismodellen zijn een erkend organisme voor de evaluatie van cardiovasculaire afwijkingen en eventuele farmacologische interventies gezien de 

evolutionair sterke conservatie tussen mens en muis.

Het welzijn van de dieren wordt dagelijks nagegaan. Inzake huisvesting worden er extra inspanningen geleverd die het dierenwelzijn ten goede 

komen, zoals het gebruik van zachte kooivulling en het voorzien van nestvormingsmateriaal (watten). 

De resultaten die bekomen worden in dit project zullen bijdragen tot een betere kennis van de mechanismen die leiden tot de aandoening ATS. Eens 

die mechanismen beter gekend zijn, kunnen op een meer gerichte manier therapeutische targets voor de behandeling van ATS geïdentificeerd en 

getest worden. Bovendien verschaft de ontrafeling van de moleculaire mechanismen die leiden tot deze afwijking de wetenschap nieuwe inzichten in 

de ontwikkeling en homeostase van het cardiovasculair systeem. 

muis

400. Dit aantal werd overgenomen uit initiële aanvraag van ECD 13/17. Tijdens de onderzoeksperiode 2013-2018 werden 293 dieren gebruikt. De 

resterende dieren zouden worden gebruikt in deze verlengingsaanvraag. Er worden geen extra dieren aangevraagd. Er is enkel meer tijd nodig om de 

studie af te ronden.

De muizen zullen enkel gebruikt worden voor kweekprocedures en zullen dus een zeer beperkte hinder ondervinden. Na afloop van het project 

worden de dieren geëuthanaseerd via standaard procedures.

Een lage beschikbaarheid aan patiëntenmateriaal dwingt ons het onderzoek voornamelijk te voeren via proefdiermodellen. 

De dieren worden gebruikt in een kweekprocedure waarbij we wensen genetische mutaties over te brengen naar de volgende generaties. Het aantal 

gebruikte dieren wordt hiervoor zo laag mogelijk gehouden.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Therapeutische effecten van positieve allosterische modulatoren, diepe hersenstimulatie en fotofarmacologie in hersenslices en een proefdiermodel 

voor epilepsie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

In een eerste fase van dit project zal, via gevalideerde hersenslice modellen voor epilepsie, de anti-epileptische werking van een agonist en positieve 

allosterische modulator (PAM) van de adenosine A1 receptor (A1R) nagegaan worden. Aan de hand van een microelectrode array (MEA) kunnen 

elektrofysiologische metingen worden uitgevoerd. Vervolgens zal nagegaan worden of de combinatie van een agonist en een PAM leidt tot een 

sterker onderdrukkend effect van de epileptiforme activiteit in de slices.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Epilepsie, adenosine, positieve allosterische modulator, hippocampale slices

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Enkel bij dieren met voldoende grote hersenen, o.a. ratten, kunnen in vitro experimenten met de MEA uitgevoerd worden. Verschillende hersenregio's, 

homoloog aan die van de mens, moeten kunnen onderworpen worden aan elektrofysiologische metingen.

Eerst wordt er voor gezorgd dat de dieren gewend raken aan omgevingsgeluiden (menselijke stemmen) om op die manier stress te verminderen. 

Dagelijks zal er visueel naar tekenen gezocht worden van pijn zoals het krommen van de rug, dehydratatie en gewichtsverlies. 

Ongeveer 30% van de patiënten met epilepsie reageert niet op de klassieke anti-epileptische medicatie, deze patiënten blijven epileptische aanvallen 

hebben en/of ondervinden tal van neveneffecten. Adenosine en A1R agonisten in combinatie met een PAM kunnen mogelijks een oplossing bieden 

voor deze patiënten met medicatie-resistente epilepsie. 

Rat

n=130

De dieren worden verdoofd via isofluraan (inhalatie), waarna meteen decapitatie wordt uitgevoerd en de hersenen geïsoleerd worden voor in vitro 

experimenten.

Dit project omvat experimenten waarbij neuronale exciteerbaarheid wordt gemeten en epileptiforme activiteit wordt geïnduceerd tijdens een in 

vitro experiment op hersenslices. De hersenslices dienen enerzijds voldoende groot zijn om via een multielectrode array (MEA) experimenten uit te 

voeren en anderzijds nog levende neuronen bevatten om op deze manier de neuronale activiteit te meten. De niet-primaat diersoort die hier het 

meest voor geschikt is, is de rat. Tot op heden zijn er nog geen dierloze alternatieve slice modellen voor epilepsie waarbij het effect van anti-

epileptische stoffen op de neuronale activiteit kan gemeten worden.

Vanuit een enkel dier kunnen verschillende hersenslices gemaakt worden waardoor het aantal proefdieren gereduceerd wordt. Het aantal dieren 

nodig per groep om voldoende slices te verkrijgen is gebaseerd op eerdere gelijkaardige experimenten met epileptiforme slices door andere 

onderzoeksgroepen. Indien het aantal proefdieren onvoldoende blijkt te zijn, zullen we op basis van de resultaten een powercalculatie uitvoeren en 

zal een aanvraag tot uitbreiding gedaan worden bij het ethisch comité.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immuunologisch  goed vergelijkbaar zijn aan mensen 

en makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn.  

De eventuele ziekteprogressie wordt opgevolgd door het scoren van de stoelgang en het opvolgen van het gewicht en lichaamstemperatuur. Muizen 

die tekenen van morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Dit project maakt gebruik van de eerste goblet-cel speciefieke Cre lijn. Deze unieke lijn laat ons toe innovatief onderzoek te doen naar de biologie van 

goblet cellen. Dit onderzoek zal bijdragen tot een beter begrip van de fundamentele processen die instaan voor de regulatie van de intestinale 

barrière en immuun homeostase. Dit biedt mogelijk opportuniteiten voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor inflammatoire ziekten die 

gekaracteriseerd worden door een permeabele darm en intestinale inflammatie. 

Muizen (mus musculus), genetisch gemodificeerd

288 (allen Mus musculus )

Enkele experimenten omvatten het induceren van intestinale schade en inflammatie, d.m.v. een experimenteel colitis model (DSS geïnduceerd) en TNF 

toxiciteit. Deze experimenten zijn als 'ernstig' te kwalificeren, en omvatten gewichtsverlies, verlies van lichaamstemperatuur en diarree. Humane 

eindpunten worden ingesteld om het lijden van dieren tot een minimum te beperken.

Om de complexe microbioom-gastheer interacties te bestuderen, en specifiek de interacties met het immuunsysteem tijdens de ontwikkeling van een 

complexe ziekten zoals intestinale inflammatie is een levend zoogdiermodel essentieel. Om specifiek epitheliale responsen te bestuderen maken we 

ook gebruik van ex-vivo organoid culturen, waardoor het aantal proefdieren drastisch wordt verminderd.

Het aantal muizen per proef wordt op statistische basis berekend, niet meer muizen worden gebruikt om een bepaalde biologisch vraagstelling op te 

lossen. Het aantal muizen per proef wordt in een ethisch dossier verantwoord, en het verbruik van experimentele muizen wordt systhematisch 

bijgehouden. 

Het eencellagig intestinaal epitheel scheidt een grote hoeveelheid micro-organismen in de darm (het microbioom) van onderliggende immuuncellen. 

De stabiliteit van deze barrière is essentieel voor immuuun-homeostase. Het epitheel vormt niet enkel een fysische barrière, maar fungeert ook als 

commmunicatielijn tussen het microbioom en het immuunsysteem. Een belangrijke barrière -en immuunmodulerende rol is weggelegd voor 

slijmbekercellen (goblet cellen) in de darm. Om deze functies van goblet cellen beter te bestuderen hebben we een goblet cell-specifieke Cre lijn 

ontwikkeld.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) slijmbekercellen, intestinale inflammatie, TNF

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Niet-technische titel van het project Functionele study van slijmbekercel biologie d.m.v. een slijmbekercel specifieke Cre lijn

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-03-2019 tot 28-02-2022
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Karakterisatie van het inflammatoir fenotype van TNFdARE muizen, en studie van de invloed van het microbioom en voeding op het fenotype

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-04-2019 tot 31-03-2022

TNF is een sterk inflammatoir cytokine, en een belangrijke therapeutische target in verschillende inflammatoire ziekten zoals artritis en inflammatoir 

darmlijden. Het TNFdARE muismodel werd eerder ontwikkeld, en is een heel elgant muis-model voor TNF geïnduceerde ileitis en artritis. Door de 

restricties op de originele TNFdARE lijn (MTA), hebben we beslist een nieuwe TNFdARE lijn te genereren dmv CRISPR/CAS9 met een gelijkaardige 

deletie. De eerste founder-muizen vertoonden ileitis en artritis ontwikkeling en bevestigen het verwachtte fenotype (VIB-IRC). Het TNFdARE model is 

sterk onderhevig aan omgeviingsfactoren, inclusief het microbioom. Daardoor is het een uitstekend model om de invloed van het microbioom en 

dieet te bestuderen in dit model.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)  intestinale inflammatie, gewrichtsontsteking, TNF, microbioom, voeding

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immuunologisch  goed vergelijkbaar zijn aan mensen 

en makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn.  

De eventuele ziekteprogressie wordt opgevolgd door het scoren van macroscopische artritis manifestatie en het opvolgen van het gewicht. Muizen 

die tekenen van morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Dit project kan ons een beter inzicht geven in de rol van het microbioom en dieet tijdens de ontwikkeling van TNF geïnduceerd inflammatoir 

darmlijden en artritis, en opent perspectieven voor de ontwikkeling van microbioom- of voeding gebaseerde therapieën. 

Muizen (mus musculus), genetisch gemodificeerd

240 (allen Mus musculus )

De dieren ontwikelen gradueel een spontaan inflammatoir fenotype gekarakteriseerd door ileitis en artritis, daardoor worden deze experimenten 

systematisch geklasseerd als 'ernstig'. De clinische scores worden continu   bijgehouden en dieren worden geeuthanasserd indien humane eindpunten 

worden bereikt. Alle dieren worden geeuthanaseerd voor analyse aan het eiinde van een experiment.

Om de complexe microbioom-gastheer interacties te bestuderen, en specifiek de interacties met het immuunsysteem tijdens de ontwikkeling van een 

complexe ziekten zoals intestinale inflammatie is een levend zoogdiermodel essentieel. Om specifiek macrofaag responsen te bestuderen maken we 

ook gebruik van ex-vivo BMDM culturen, waardoor het aantal proefdieren drastisch wordt verminderd.

Het aantal muizen per proef wordt op statistische basis berekend, niet meer muizen worden gebruikt om een bepaalde biologisch vraagstelling op te 

lossen. Het aantal muizen per proef wordt in een ethisch dossier verantwoord, en het verbruik van experimentele muizen wordt systhematisch 

bijgehouden. 
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Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van de microbiota bij de vorming van het immuunsysteem.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/11/2019, 4 jaar

Astma ontstaat uit de reactie van geheugencellen. Dit project heeft tot doel de rol en invloed van de microbiotia op de vorming 

van lange termijn geheugenreacties in de longen te onderzoeken.

immuunsysteem, geheugen T cellen, residente geheugen, astma, 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Muizen zijn het voorkeursdier van keuze. Dit wordt toegeschreven aan hun gemak bij genetische manipulatie en het vermogen 

om inflammatoire ziekten bij mensen te repliceren.

Muizen zullen dagelijks worden gemonitord om er zeker van te zijn dat er geen leed of pijn is.

Het onderzoeken van de mechanismen die de langetermijngeheugenvorming beïnvloeden, zal helpen bij nieuwe therapeutische 

behandelingen.

Muizen, Mus musculus

260 Muizen

Van de muizen wordt niet verwacht dat zij zullen lijden of ernstige symptomen vertonen als gevolg van dit werk. Muizen 

worden aan het einde van het experiment geëuthanaseerd.

Geen in vitro systeem kan de complexe aard van immuuninteracties en reacties repliceren als die in astma en immuungeheugen.

Er zijn berekeningen gemaakt om ervoor te zorgen dat het minimaal mogelijke aantal dieren wordt gebruikt voor statistische 

vergelijkingen.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Invloed van eigenschappen van liposomen op de verspreiding ervan in het lichaam en de aanwezigheid in ontstoken pootjes in inflammatoir 

gewrichtslijden bij muizen: het ophelderen van de rol van witte bloedcellen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Er wordt nagegaan of de liposomen die worden geïnjecteerd zich op dezelfde manier verspreiden in het lichaam. Verder wordt ook bepaald of deze 

liposomen zich ook specifiek naar de ontstekingsgebieden kunnen begeven en of dit al dan niet afhankelijk is van het type muizen. In het algemeen 

worden de verschillen tussen de verschillende types liposomen op heel wat verschillende manieren bepaald, waarbij op de witte bloedcellen van het 

immuunsysteem wordt gefocust. Het is de bedoeling om deze informatie te gebruiken om enerzijds de mechanismes te kunnen bepalen die het 

gedrag van de liposomen bepalen en anderzijds dit gedrag kunnen gebruiken om de liposomen te koppelen met een overlappend ziektebeeld.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lipsoom, ontsteking, gewricht, reuma, witte bloedcellen, fysicochemie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

DBA1/J en C57BL6 muizen zijn een courant gebruikte inteelt stammen van laboratorium muizen waar het laboratorium reeds veelvuldig 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 verdoving (isofluraan of xylazine + ketamine) om zo de stress van de dieren te verminderen tijdens de injectie 

en beeldvorming momenten. De muizen worden ten allen tijde onder verdoving geplaatst voordat een handeling wordt uitgevoerd. Verder worden ze 

ook altijd in een verwarmde kamer, onder een warmtelamp of op een warmteplaatje gelegd om de omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken 

voor de muis. 

Het is de bedoeling om deze informatie te gebruiken om enerzijds de mechanismes te kunnen bepalen die het gedrag van de liposomen bepalen en 

anderzijds dit gedrag kunnen gebruiken om de liposomen te koppelen met een overlappend ziektebeeld.

DBA1/J muizen en C57BL6 muizen

306 DBA1/J muizen en 408 C57BL6 muizen

De dieren zullen een zekere mate van pijn ondervinden ten gevolge de ontwikkeling van gewrichtsontsteking (ernstig). Echter, dieren zullen dagelijks 

gemonitored worden en indien humane eindpunten bereikt worden zullen de dieren uit de proef gehaald worden. De dieren zullen respectievelijk 4 of 

24 uur na injectie met liposomen worden opgeofferd door middel van lethale xylazine/ketamine injectie onder isofluraan verdoving. 

In dit onderzoek wordt getracht om na te gaan in welke mate de verschillende liposomen aanwezig zijn in de ontstoken gewrichten en hoe ze zich 

verspreiden over het volledige lichaam. Momenteel bestaat er geen enkel model dat de volledige bloedsomloop,  het immuunsysteem en tevens alle 

organen in het lichaam bevat in een onstekingsmilieu. Er wordt daarom beroep gedaan op dierenproeven in muizen om deze nieuwe 

toedieningsmethode te valideren.

Het aantal muizen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het moeilijke aan deze dierenproeven is dat niet alle muizen ook het model ontwikkelen, 

waardoor een groter aantal muizen moet worden ingesloten dan de hoeveelheid die het volledige traject zullen afleggen. In dit onderzoek wordt er 

wel gepoogd om uit alle muizen zoveel mogelijk informatie te verzamen. Hiervoor wordt na euthanasie bijna de volledige muis verder gebruikt voor 

ex vivo experimenten (nl. bloed, organen (lever, milt, longen) en pootjes). 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

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

Hoger onderwijs of opleiding

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het 4T1 muismodel is een syngeen model (muis tumor en host).  Daardoor kunnen immuuncompetente muizen worden gebruikt en is het een zeer 

representatief model van metastasering van borstkanker. Het model geeft op betrouwbare wijze metastasering naar de longen. Het model is zeer 

goed gekend en het wordt algemeen aanvaard als een van de beste modellen voor de evaluatie van antimetastatische middelen. 

Voor een metastaseringsmodel is het model kort (1 maand), wat de negatieve effecten op de dieren beperkt. De nodige maatregelen zullen worden 

genomen om ongemak te minimaliseren (zie hoger).

Vandaag sterft meer dan 90% van de kankerpatiënten aan de gevolgen van uitzaaiingen. Invasie, het binnendringen van kwaadaardige tumorcellen in 

omliggende weefsels, vormt de eerste stap in het uitzaaiingsproces. Op dit moment zijn geen effectieve anti-invasieve middelen voorhanden in de 

kliniek. In het huidige project werden krachtige anti-invasieve verbindingen geïdentificeerd, die mogelijk kunnen leiden tot een therapeutisch middel 

voor het afremmen van het uitzaaiingsproces in kankerpatiënten.

muizen

 60 voor intraperitoneale toediening en nadien 60 voor orale toediening

De ernstgraad van de dierproef is als matig te classificeren. Tijdens pijnlijke manipulaties zullen de dieren verdoofd worden. In geval van pijn zullen 

pijnstillende middelen worden toegediend. Gedurende het volledige experiment zullen de dieren dagelijks onderzocht worden op tekenen van pijn of 

ongemak, en eenmaal per week zullen de tumorafmetingen via een caliper en beeldvorming gemeten worden en de dieren gewogen worden. Dieren 

waarbij tekenen van pijn of ongemak opgemerkt worden, of waarbij het tumorvolume 1 cm3 bereikt, zullen gedood worden door cervicale dislocatie. 

Aan het einde van het experiment zullen de dieren op humane wijze worden opgeofferd.

In geneesmiddelenontwikkeling volgt na een reeks dierloze experimenten steeds een fase waarin de verwachte effecten in een proefdier dienen te 

worden bevestigd. Pas nadien kan overgegaan worden tot klinische evaluatie in de mens. De werking van onze verbindingen is in een uitgebreide 

reeks dierloze experimenten bevestigd. Een experiment in het proefdier is aldus een logische en noodzakelijke volgende stap.

Het experiment is ontworpen in fasen, en op basis van data uit voorgaande experimenten met hetzelfde model.  In iedere stap zal het minimale 

aantal dieren worden gebruikt waarbij statistisch verantwoorde resultaten kunnen worden bekomen. Deze nauwkeurige schatting is mogelijk gezien 

de ervaring met het gebruikte invasiemodel in ons laboratorium.

De anti-invasieve verbindingen uit het project kunnen enkel doorontwikkeld worden tot therapeutica indien hun werking eerst in diermodellen wordt 

bevestigd. Hier wordt voorgesteld om de verbindingen eerst te testen in een model van uitzaaiing van borstkanker in muizen. Op die manier zal 

duidelijk worden of de anti-invasieve werking in vitro vertaald wordt in effecten op uitzaaiing en in een diermodel. De uitzaaiingen zullen via 

beeldvorming worden opgevolgd. Er zal zowel intraperitoneale als orale toediening worden geëvalueerd.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker invasie metastase inhibitor efficaciteit

ja

ja

nee

nee

nee

Niet-technische titel van het project Evaluatie van nieuwe middelen tegen uitzaaiingen in een borstkankermodel in de muis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/04/2019-30/11/2019
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Inductie van immunogene celdood door fotodynamische therapie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1.01.2019-31.12.12.2022

We hebben aangetoond dat het type celdood en het type celdood inducer de immunogeniciteit van kankerceldood bepalen 

(Krysko et al. Nat Rev Cancer 2012; Aaes et al Cell Reports 2016). Immunogene celdood wordt gekenmerkt door het vrijkomen van 

DAMPs en cytokines die als adjuvantia fungeren en leiden tot activering van efficiënte anti-tumor immuunreacties. Het doel van 

deze studie is dan ook om de immunogeniciteit van celdood geïnduceerd in kankercellen te karakteriseren door drie 

fotodynamische inducers (fotosensoren, fotoditazine en tetra (aryl) tetracyano-porphyrazine) in vitro  en in vivo . 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) immunogene celdood, kankertherapie, fotodynamische therapie, vaccinatie, immuunrespons

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De succesvolle voltooiing van dit project kan leiden tot een beter begrip van de mechanismen van immunogeniciteit van 

kankerceldood, wat in de toekomst zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe anti-kankertherapie.	

Muizen. Het geschatte aantal muizen dat zal gebruikt worden, werd berekend met statitische software.

120

De experimenten zullen worden beëindigd voordat de negatieve effecten zich zullen ontwikkelen. De muizen kunnen echter een 

gemiddelde mate van ernst ervaren als gevolg van de gemiddelde pijn en de aanwezigheid van de tumor.

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 dode kanker cellen goed beschreven is en de antwoorden op 

vele fundamentele vragen op het gebied van kanker-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 kanker modellen in muizen is bepalend om de interacties tussen dode kanker cellen 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?  

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.  

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het immuunsysteem van muizen is reeds uitgebreid bestudeerd en bevat ook veel gelijkenissen met dat van de mens. We maken gebruik van muizen 

omwille van de grote beschikbaarheid van assays die toelaten het immuunantwoord in dit proefdier te karakteriseren. Het bestaan van 

welgedefinieerde tumormodellen laat ons bovendien toe de efficiëntie van het vaccin preklinisch te evalueren.

De gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en gedocumenteerd. Om het lijden van de dieren te minimaliseren zullen ze 

onder narcose worden gebracht tijdens de meest ingrijpende manipulaties en tijdens de tumorinoculatie. Tijdens hun herstel zullen de dieren worden 

opgevolgd en bij zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume van 1500 mm3 of verminderde beweeglijkheid)  op humane wijze 

worden geëuthanaseerd.

mRNA vaccins zijn veelbelovend in de behandeling van kanker. De klinische toepassing vergt echter nog verdere optimalisatie van de mRNA 

formulatie om stabiliteit en toepasbaarheid van het product te verhogen. De ontwikkeling van stabiele lipide nanopartikels om het RNA te verpakken 

en beschermen biedt een mogelijke oplossing. Hiervoor zullen we enkel commercieel beschikbare en GMP-grade lipiden gebruiken. Dit moet een snelle 

translatie naar de kliniek toelaten. 

Muizen

1720 C57BL/6J

860 Balb/c

mRNA vaccins worden momenteel uitvoerig getest in klinische studies en worden beschouwd als veilig. Mogelijke neveneffecten zijn gelijkaardig als 

die van de meeste vaccins (tijdelijke zwelling van de injectieplaats, mogelijk lichte koorts). Een goed uitgevoerde injectie veroorzaakt weinig pijn of 

stress bij het dier. Voor de intratumorale toediening van het mRNA alsook voor de subcutane tumorcel inoculatie worden de muizen onder narcose 

(gasanesthesie) gebracht. Dit is een relatief pijnloze methode en wij verwachten hierbij een minimale hoeveelheid stress of pijn bij de dieren. Bij een 

aantal dieren zal de hoogst verwachte pijn het niveau ernstig kunnen bereiken. Uiteindelijk zullen de dieren op humane wijze geëuthanaseerd worden.

Evaluatie van vaccins vereist een intact, complex immuunsysteem en kan helaas niet zonder proefdieren gebeuren. Preklinische evaluatie van de 

antitumor efficiëntie van  kankervaccins en immunotherapieën kan uitsluitend gebeuren in proefdieren.

De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren tussen de verschillende behandelingsgroepen. In het geval dat 

een naïve muis gedood dient te worden (bvb. als een bron van miltcellen) wordt er ook besproken met collega's of zij de overige organen/weefsels 

kunnen gebruiken.

Het potentieel van messenger RNA (mRNA) vaccins om cytotoxische T-cel responsen, essentieel in de bestrijding van kanker,  te induceren werd reeds 

aangetoond. Naakt mRNA is echter gevoelig voor afbraak door alom aanwezige RNAses, wat het klinisch gebruik limiteert. Verpakken van het mRNA 

in lipide nanopartikels (LNPs) beschermt het RNA tegen afbraak en bevordert bovendien de opname door cellen. De finale doelstelling van dit project 

is de in-huis ontwikkeling van een therapeutisch LNP platform, inzetbaar tegen kanker, waarbij het eigen immuunsysteem geactiveerd wordt.

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) mRNA, lipide nanopartikels, kanker

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van verschillende lipide nanopartikels voor intratumorale mRNA therapie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/05/2019 tot 30/04/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het immuunsysteem van muizen is reeds uitgebreid bestudeerd en bevat ook veel gelijkenissen met dat van de mens. We maken gebruik van muizen 

omwille van de grote beschikbaarheid van assays die toelaten het immuunantwoord in dit proefdier te karakteriseren. Het bestaan van 

welgedefinieerde tumormodellen laat ons bovendien toe de efficiëntie van het vaccin preklinisch te evalueren.

De gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en gedocumenteerd. Om het lijden van de dieren te minimaliseren zullen ze onder 

narcose worden gebracht tijdens bioluminescentie beeldvorming, tumorinoculatie en tumormetingen. Tijdens hun herstel zullen de dieren worden 

opgevolgd en bij zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume van 1500 mm3 of verminderde beweeglijkheid)  op humane wijze 

worden geëuthanaseerd. Alle afwijkingen zullen worden genoteerd in het welzijnsdagboek. 

mRNA vaccins zijn veelbelovend in de behandeling van kanker. De klinische toepassing vergt echter nog verdere optimalisatie van de mRNA formulatie 

om stabiliteit en toepasbaarheid van het product te verhogen. De evaluatie van nanopartikels om het RNA te verpakken en beschermen biedt een 

mogelijke oplossing. 

Muizen

1165 C57BL/6

mRNA vaccins worden momenteel uitvoerig getest in klinische studies en worden beschouwd als veilig. Mogelijke neveneffecten zijn gelijkaardig als 

die van de meeste vaccins (tijdelijke zwelling van de injectieplaats, mogelijk lichte koorts). Een goed uitgevoerde intraveneuze vaccinatie veroorzaakt 

weinig pijn of stress bij het dier. Voor de subcutane tumorcel inoculatie worden de muizen onder narcose (gasanesthesie) gebracht. Dit is een relatief 

pijnloze methode en wij verwachten hierbij een minimale hoeveelheid stress of pijn bij de dieren. Bij een aantal dieren zal de hoogst verwachte 

pijn/leed het niveau ernstig kunnen bereiken (overlevingsexperimenten). Uiteindelijk zullen de dieren op humane wijze geëuthanaseerd worden voor 

de analyse van organen. 

Evaluatie van vaccins vereist een intact, complex immuunsysteem en kan helaas niet zonder proefdieren gebeuren. Preklinische evaluatie van de 

antitumor efficiëntie van  kankervaccins en immunotherapieën kan uitsluitend gebeuren in proefdieren.

De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren tussen de verschillende behandelingsgroepen. 

Het potentieel van messenger RNA (mRNA) vaccins om cytotoxische T-cel responsen, essentieel in de bestrijding van kanker,  te induceren werd reeds 

aangetoond. Naakt mRNA is echter gevoelig voor afbraak door alom aanwezige RNAses, wat het klinisch gebruik limiteert. Verpakken van het mRNA in 

nanopartikels beschermt het RNA tegen afbraak en bevordert bovendien de opname door cellen. De finale doelstelling van dit project is de evaluatie 

van deze nanopartikels voor intraveneuze vaccinatie met mRNA .

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) mRNA, nanopartikels, vaccinatie, kanker, infectieziekten

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van verschillende soorten nanopartikels voor intraveneuze mRNA vaccinatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van 01/05/2019 tot 30/04/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden en/of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Operaties gebeuren onder volledige verdoving. Net voor en tot minstens twee dagen na de ingreep 

wordt pijnstilling toegepast. De dieren kunnen wel stress ondervinden tijdens de epileptsche 

aanvallen. De verwachte graad van ernst is matig. De dieren worden geëuthanaseerd via een 

overdosis verdovingsmiddelen.

In deze studie willen we nagaan of we met optogenetica de activiteit van normale en epileptische 

hippocampale netwerken te onderdrukken en epileptische aanvallen te stoppen. Om na te gaan of 

deze technologie kan toegepast worden as behandeling voor patienten met epilepsie zijn testen 

nodig in een intact brein in levende dieren 

De bepaling van het nodige aantal dieren werd gebaseerd op vergelijkbare preklinische epilepsie 

onderzoeken in ons laboratorium waarbij het therapeutisch effect van diepe hersenstimulatie werd 

aangetoond, Aangezien we verwachten dat optogenetica minstens even effectief zal zijn, 

verwachten we dat het aantal dieren voldoende zal zijn en dat de proef niet zal moeten herhaald 

worden? 

Tijdens dit onderzoek zal er interventie gebeuren in specifieke regio's in de hersenen. Dit houdt in 

dat het brein groot genoeg moet zijn, en dat er een stereotactische atlas beschikbaar moet zijn 

voor de gekozen diersoort. De rat voldoet aan beide voorwaarden. Daarnaast zijn er verschillende 

ratmodellen voor epilepsie die frequent gebruikt worden in translationeel onderzoek. 

Het gewicht en algemeen gedrag (mobiliteit, grooming, positie van de rug en ledematen enzovoort) 

zal vergeleken worden met een controlegroep en pijnstilling zal worden toegediend indien nodig. In 

geval van dyspnoe of een gewichtsverlies van meer dan 20% zullen de dieren geëuthanaseerd 

worden.

neen

neen

neen

neen

neen

Optogenetica betreft een vorm van gen therapie waarbij zenuwcellen in de hersenen genetisch 

worden gemanipuleerd waardoor ze lichtgevoelige ionenkanalen tot expressie brengen. In dit 

project zullen we inhibitorische chloorkanalen, die kunnen geactiveerd worden met blauw licht, tot 

expressie brengen in exciterende zenuwcellen van de hippocampus. We zullen de optimale 

condities bepalen om met blauw licht de activiteit van de hippocampus te onderdrukken in 

normale en epileptische dieren en of we met deze technologie uitgelokte en spontane epileptische 

aanvallen kunnen stoppen.  

Ruwweg 30% van de epilepsiepatiënten zijn ongevoelig voor anit-epileptische medicatie. Deze 

mensen hebben dus nood aan een andere vorm van behandeling. Met behulp van optogenetica 

kunnen we met een ongeëvenaarde regionale, cellulaire en temporele specificiteit de activiteit van 

zenuwcellen in de hersenen beïnvloeden. Om die reden is optogenetica een veelbelovende techniek 

om epileptische aanvallen te temperen zonder neveneffecten.

Rat

n=120

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van optogenetica als behandeling voor epilepsie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2023

ja, 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Epilepsie, behandeling, optogenetica, opsines, evoked potentials

neen

ja
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 

bij 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 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.

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.

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. 

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 therapie kan mogelijk in de toekomst, al dan niet gedeeltelijk, de chemotherapie vervangen, zodat 

de toxische neveneffecten van kanker behandeling bij kinderen teruggedreven kunnen worden.  

Bij dit onderzoek zullen 186 muizen gebruikt worden.

neen

MCL1 inhibitie met CMPX-383B in combinatie met ABT-199 als nieuwe therapie voor T-cel acute

lymfoblastische leukemie

1 jaar

T-ALL; MCL1; BCL2; ABT-199; CMPX-383B

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

LA1400074

Rol van de neutrofiel in diesel-geinduceerde allergische luchtweginflammatie

4 jaar

Astma / huisstofmijt / pollutie / immuunsyteem

ja

neen

neen

neen

neen

Tijdens intranasale instillaties worden de dieren koststondig verdoofd, dit kan een kortstondige periode van stress met zich 

meebrengen. Tijdens intraperitoneale injecties/ longfunctie-metingen kan een korstondige periode van matige stress 

optreden. Alle dieren zullen via een overdosis dolethal geëuthaniseerd worden om stalen en weefsels te verzamelen.

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 verschillende ziektebeelden nagebootst worden. Hierdoor kunnen we een groot inzicht verwerven in 

belangrijke mechanistische pathways die de ziekte drijven. Echter wordt er in ons labo wel moeite gedaan om over te 

stappen naar  long slices opdat minder dieren moeten ingezet worden. In dit project wordt er ook gebruik gemaakt van 

patiëntenmateriaal.

We gebruiken enkel het aantal dieren die nodig zijn om een statistisch significant verschil te vinden tussen de verschillende 

groepen. Dit aantal is gebaseerd op de 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 astma. Het zijn dieren die makkelijk te 

huisvesten zijn en waarvan ook diverse knockout stammen aanwezig zijn.  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 instillaties en pentobarbituraten voor het verzamelen van weefsels en stalen).

In dit project zal de rol van de neutrofiel bestudeerd worden in de dieselpartikel geïnduceerde allergische luchtweg-

inflammatie met behulp van het gecombineerd HDM/DEP muismodel.

Allergisch astma wordt gekenmerkt door een verhoogde hoeveelheid van eosinofielen, maar ook neutrofielen worden in de 

luchtwegen aangetroffen en zijn mogelijks van belang bij de pathogenes van astma. De mate waarin de neutrofiel een rol 

speelt in de diesel-geinduceerde aggravatie van allergische luchtweginflammatie is ongekend. Inzicht hierin kan bijdragen 

tot een betere behandeling van polluent-geïnduceerde luchtwegaandoeningen. 

Maximaal 728 muizen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het varken heeft een analoge anatomie en fysiologie van het hart als de mens. Bovendien biedt het de mogelijkheid om complexe cardiale chirurgie 

(klepchirurgie) toe te passen met een goede kans op succes.

Indien men er in slaagt om de stressverdeling ter hoogte van de belangrijkste klepcomponenten van de tricuspidalisklep zoals klepbladen, klepannulus, 

papillairspieren en rechter ventrikel te quantifieren in termen van efficientie, dan laat dit onderzoek toe om de ene annuloplastietechniek te verkiezen 

boven een andere. Bijgevolg zou dit ook kunnen tot uiting brengen waarom een bepaalde annuloplastie minder efficient is, en dus minder van 

toepassing in bepaalde klinische condities. Eventueel laat deze benadering ook toe om wijzigingen in het bestaande concept van de huidig gebruikte 

annuloplastieringen te suggereren.

Varkens van ca. 60-70 kg

Vermits het hierbij gaat om terminale proeven waarbij de dierengedurende de proef onder volledige narcose verblijven en na de procedure 

geeuthanasieerd worden, is de verwachte graad van ernst beperkt. Euthanasie van de dieren gebeurt door intraveneuze toediening van T61, waarbij 

overlijden wordt bevestigd door directe controle van de cardiale functieparameters.

Tot op heden kan enkel worden teruggevallen op specifieke en gesofisticeerde computationel modelering van klepfuncties via de toepassing van 'finite 

element analysis'. Deze methode is gevalideerd voor de mitralisklep maar onvolledig voor de tricuspidalisklep. Bovendien is deze techniek gebaseerd 

op post-hoc beeldvorming via CT of NMR bij mensen na chirurgische procedure, en dus beinvloed door de heterogeneciteit eigen aan de 

patientenpopulatie.

Statische poweranalyse is gebaseerd op een one-way ANOVA voor vergelijking van het gemiddelde voor 4 groepen, voor een verwacht verschil van 10 

+/- 5% (power 80% en type I fout 5%)

Functionele tricuspidalisklepinsufficientie kan klinisch behandeld worden via verscheidene heelkundige annuloplastietechnieken. De duurzaamheid van 

dit herstel is echter beperkt, en wordt gekenmerkt door een substantieel risico van recidief tricuspidaliskleplekkage.  Uit studies verricht na 

mitralisklepplastie werd vastgesteld dat er een verband is tussen de duurzaamheid van klepherstel en de stress op de klepcomponenten tijdens 

openen/sluiten van de klep. Een methode om de stress op de klepbladen doorheen de cardiale cyclus te quantifieren, is gebaseerd op 

sonomicrometrie. Hierbij worden piezo-electrische kristallen op de klepcomponenten gefixeerd, en wordt hun onderlinge verplaatsing uitgezet in de 

XYZ-as in functie van de druk-en flowveranderingen van het rechter ventrikel. Bijgevolg kan het effect van verschillende annuloplastietechnieken op de 

tricuspidalisklep worden geanalyzeerd in termen van stressverdeling, en dus verwachte efficientie van klepherstel.

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Analyse van de heelkundige annuloplastietechnieken op de biomechanische eigenschappen van de tricuspidalisklep

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) oktober 2019 - december 2020
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden en/of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

neen

Niet-technische titel van het project Evaluatie van de betrokkenheid van de hersenstam in epilepsie en geassocieerde depressie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2023

ja, 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Epilepsie, behandeling, optogenetica, chemogenetica

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Epilepsie werd in het verleden voornamelijk beschouwd als een corticale aandoening. In dit project 

willen we deze stelling op de proef stellen door de rol van een kleine kern in de hersenstam te 

bestuderen in context van epilepsie en daaraan gerelateerde depressie. De daaruit verworven 

kennis kan gebruikt worden om nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen voor patiënten met 

epilepsie. 

Ongeveer 30% van de epilepsiepatiënten blijven epileptische aanvallen vertonen ongeacht het 

gebruik van verschillende anti-epileptische medicaties. Om die reden is er een hoge nood aan 

innovatie binnenin het epilepsie onderzoeksveld. Dit onderzoeksproject is innoverend aangezien 

men eerst en vooral ongekende en nog niet onderzochte ziektemechanismen in de ontwikkeling 

van aanvallen en daaraan geassocieerde depressie zal bestuderen. Ten tweede zal er innoverende 

technologie gebruikt worden om deze mechanismen te moduleren en op die manier een 

therapeutisch voordeel te ontwikkelen, wat hoopvol kan zijn voor de miljoenen refractaire 

epilepsie patiënten wereldwijd.

Rat

n=230

Operaties gebeuren onder volledige verdoving. Net voor en tot minstens twee dagen na de ingreep 

wordt pijnstilling toegepast. De dieren kunnen wel stress ondervinden tijdens de epileptsche 

aanvallen. De verwachte graad van ernst is matig. De dieren worden geëuthanaseerd via een 

overdosis verdovingsmiddelen.

Dit project zal de ziektemechanismen van epilepsie bestuderen in hersennetwerken op grote schaal 

waardoor studies met intact hersenweefsel in levende dieren noodzakelijk is. 

De geschatte sample sizes zijn geëvalueerd op basis van voorgaande studies met gelijkaardige 

outcome parameters. Alle experimentele procedures en technologieën zijn aangepast zodat er een 

maximum aan informatie kan verworven worden met gebruik van een minimum aan proefdieren.

Tijdens dit onderzoek zal er interventie gebeuren in specifieke regio's in de hersenen. Dit houdt in 

dat het brein groot genoeg moet zijn, en dat er een stereotactische atlas beschikbaar moet zijn 

voor de gekozen diersoort. De rat voldoet aan beide voorwaarden. Daarnaast zijn er verschillende 

ratmodellen voor epilepsie die frequent gebruikt worden in translationeel onderzoek. 

Het gewicht en algemeen gedrag (mobiliteit, grooming, positie van de rug en ledematen enzovoort) 

zal vergeleken worden met een controlegroep en pijnstilling zal worden toegediend indien nodig. In 

geval van dyspnoe of een gewichtsverlies van meer dan 20% zullen de dieren geëuthanaseerd 

worden.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immuunologisch  goed vergelijkbaar zijn aan mensen 

en makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn. Vooral in de context van kiemvrije proeven zijn muizen makkelijk te hanteren, omdat ze eenvoedig in 

kiemvrije isolatoren kunnen worden gehuisvest.

De eventuele ziekteprogressie wordt opgevolgd door het opvolgen van het gewicht en te screenen voor tekenen van morbiditeit. Muizen die tekenen 

van morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Dit project kan bijdragen tot de fundamente kennis over de rol van het microbioom in de ontwikkeleling van het immuunsysteem, en biedt 

perspectieven voor de ontwikkeling van microbioom-gebaseerde therapieën zoals probiotica of stoelgangstransplantatie. Een goede kennis van zowel 

het 'gezond' als het 'ziek' microbioom zijn hiervoor essentieel.

Muizen (mus musculus), C57Bl/6J niet genetisch gemodificeerd

155

De kiemvrije dieren zullen geen grote hinder ondervinden van deze experimenten. Kiemvrije C57Bl/6J muizen zijn gezond. Na kolonisatie met specifieke 

bacteriën zullen de muizen worden opgevolgd om tekenen van morbiditeit te herkennen en om het gewicht bij te houden. Muizen die tekenen van 

morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Om de complexe microbioom-gastheer interacties te bestuderen, en specifiek de interacties met het immuunsysteem, is een levend zoogdiermodel 

essentieel.

Het aantal muizen per proef wordt op statistische basis berekend, niet meer muizen worden gebruikt om een bepaalde biologisch vraagstelling op te 

lossen. Het aantal muizen per proef wordt in een ethisch dossier verantwoord, en het verbruik van experimentele muizen wordt systhematisch 

bijgehouden. 

De meeste inflammatoire ziekten en kanker worden gekenmerkt door een verstoring van de samenstelling en diversiteit van het microbioom, de 

verzameling commensale micro-organismen in en op ons lichaam. Er is nog heel veel onduidelijkheid over welke bacteriën een positieve, dan wel 

negatieve, invloed hebben op de gezondheid van de gastheer. Om de fysiologische en immunologische invloed van specifieke bacteriën na te gaan, 

kunnen we deze introduceren in kiemvrije muizen (mono-kolonisatie). Vervolgens kan worden nagegaan hoe de bacterie de gastheer koloniseert, en 

welke invloed er is op de ontwikkeling van het immuunsysteem. Deze kolonisatie kan gebeuren op kiemvrije muizen, of op zwangere vrouwtjes. In het 

laatste geval zullend e nakomelingen onmiddellijk worden gecoloniseerd door transfer van bacteriën uit de moeder. Hierbij kan de invloed van vroege 

bacteriële blootstelling worden bestudeerd.

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) microbioom, immuun-ontwikkeling, kolonnisatie, intestinale barrière

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Niet-technische titel van het project Studie van colonizatie en immuun-ontwikkeling in muizen na kolonisatie met Treponema

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-04-2019 tot 31-03-2023
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van de glycosylatie van therapeutische antilichamen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

De bedoeling is om het effect van een veranderde glycosylatiegraad van therapeutische antilichamen na te gaan in een chronisch inflammatoir

muismodel. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie, glycosylatie, antilichamen

ja

neen

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

Muizen zijn erg geschikt om nieuwe therapieën te testen. Er is geen diermodel dat minder pijn ervaart, maar toch betrouwbare resultaten kan

opleveren. De muizen ervaren slechts een matige pijn en ze krijgen zachte kooivullen en nestmateriaal.

Dit onderzoek kan zeer belangrijk zijn voor de behandeling van patiënten die  anti-drug antilichamen ontwikkelen na een langdurige behandeling

Muis (Mus musculus)

110

De muizen vertonen een spontaan fenotype waarbij het gaat om matige pijn. De behandeling wordt maximum 2x per week intraperitoneaal

toegediend, dus verdere ongemakken worden hierbij niet verwacht. Voor weefselisoaltie zullen de dieren geëuthanaseerd worden adhv cervicale

dislocatie.

Dit muismodel is noodzakelijk om de mogelijke effecten van een veranderde glycosylatiegraad van therapeutische antilichamen na te gaan. Dit

chronisch inflammatoir muismodel is ideaal omdat het een humaan eiwit tot overexpressie brengt waartegen de antilichamen zijn gericht. Op deze

manier kunnen we gebruik maken van antilichamen die reeds gebruikt worden in de therapie.

Dit is een optimalisatie-experiment. Op deze manier kunnen we het minimaal aantal muizen bepalen dat nodig is om statistisch relevante resultaten

te bekomen.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een muismodel voor het testen van nieuwe behandelingen voor uitgezaaide wekedelentumoren. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Wekedelentumoren zijn een zeldzame, maar zeer agressieve aandoening die overal in het lichaam kan voorkomen. Er bestaan meer dan 70 

verschillende subtypes van, wat onderzoek moeilijk maakt. Reeds twintig jaar is de chemotherapeutische behandeling van uitgezaaide 

wekedelentumoren onveranderd. De overlevingscijfers zijn slecht, de gemiddelde overleving van een patiënt met een uitgezaaide 

wekedelentumor bedraagt slechts 15 maanden. De industrie investeert niet in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Bovendien is er 

momenteel geen goed model ter beschikking om nieuwe behandelingen op te testen. Met deze studie willen we een proefdiermodel naar voren 

schuiven dat representatief is voor de uitgezaaide patiënt en dat gebruikt kan worden voor geneesmiddelentesting. Bovendien willen we dit 

model onderwerpen aan de huidige gebruikte en experimentele behandelingen voor uitgezaaide wekedelentumoren, en een beter 

behandelingsschema naar voren schuiven.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Metastasen, sarcoma, wekedelentumoren, chemotherapie, orthotoop, subcutaan

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het meest gebruikte model in de literatuur zijn naakte, atymische muizen, en hier worden ook de beste resultaten mee geboekt. Er wordt 

gekozen om met een model te werken waarbij het tumorstukje orthotoop, dat wil zeggen op de lokalisatie van de tumor bij de patiënt, wordt 

ingeplant, omdat in eerder onderzoek bleek dat deze modellen wél metastaseren, en er van uit kan gegaan worden dat dit model het meeste 

lijkt op de patiënt-situatie. 

De dieren zullen drie maal per week gewogen worden. Gedrag, pijn en stress zullen dagelijks worden geëvalueerd. De temperatuur en 

vochtigheid van de kooien worden dagelijks geëvalueerd. Tijdens de ingrepen zal altijd gebruik worden gemaakt van gasanesthesie met 

isofluraangas. Na de ingreep zal extra pijnstilling met ketoprofen en buprenorfine worden toegediend. 

Op dit moment worden er zeer veel verschillende modellen gebruikt voor het testen van nieuwe geneesmiddelen voor uitgezaaide 

wekedelentumoren, maar deze middelen worden echter nooit getest op uitgezaaide proefdiermodellen, wat er voor zorgt dat de experimentele 

resultaten vaak niet vertaald kunnen worden naar de klinische situatie. Het zou een grote vooruitgang betekenen voor de 

geneesmiddelenontwikkeling voor patiënten met wekedelentumoren als een gestandardiseerd proefdiermodel naar voren kan geschoven 

worden voor geneesmiddelentesting, dat wél representatief is voor de uitgezaaide patiëntenpopulatie. Als deze modellen als leidraad kunnen 

gebruikt worden voor de individuele patiënten, kan het juiste geneesmiddel sneller aan de juiste patiënten worden gegeven, met een grotere 

kans op tumorregressie en een lagere frequentie aan bijwerkingen. 

Naakte atymische muizen.

600

De verwachte graad van enst is "ernstig". De dieren krijgen tumordeeltjes geïmplanteerd, ontwikkelen een wekedelentumor en worden 

behandeld met chemotherapie. Op het einde van de therapie zal de tumor verwijderd worden om het therapie-effect na te gaan, en wordt het 

bloed van de dieren onderzocht. Hiervoor dient het dier opgeofferd te worden. 

Reeds vele jaren wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor uitgezaaide wekedelentumoren. Hiervoor 

werden reeds verschillende modellen gebruikt, zoals cellijnen afgeleid van patiëntenmateriaal, en kippenembryo's. De resultaten van al deze 

experimenten leverden echter amper klinische vooruitgang op, en de afgelopen 30 jaar zijn de overlevingscijfers gestagneerd. Er is een nieuw 

model nodig, dat zo sterk mogelijk gelijkt op de werkelijke klinische situatie.

Om chemotherapie te testen, worden de dieren ingedeeld in behandelingsgroepen. Er wordt een minimum aantal dieren gehanteerd per 

behandelingsgroep (zes muizen per groep). Waar kan, wordt bespaard op dieren in de placebogroepen. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Bepaling van verdeling en halfleven van moleculen betrokken bij allergische reacties.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Er is ook op vlak van behandeling van astma nog veel ruimte voor verder onderzoek. We hebben aan de hand van in vitro onderzoek een nieuwe stof 

ontwikkeld die bepaalde stappen in de reactie van het lichaam kan blokkeren. We willen van deze nieuwe stof nagaan hoe lang ze in het bloed 

aanwezig blijft en hoe ze zich in het lichaam verdeelt.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) immuunsysteem, astma, afweer, allergie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Muizen zijn de kleinste diersoort waarbij de spatiale resolutie van de toestellen nog toelaat zinvlle beelden te maken en waarbij de bloedstalen een 

voldoende groot volume hebben zodat er metingen kunnen op uitgevoerd worden. 

De meste handelingen vinden plaats onder volledige verdoving. Enkel voor het bekomen van de bloedstalen, zullen de muizen een prik voelen in hun 

staart.

Als deze stof succesvol bijkt te zijn, zal ze verder ontwikkeld worden om in te zetten tegen astma en eventueel andere allergische aandoeningen 

waarbij het eigen immuunsysteem overactief is. 

muizen

60

In alle dieren wordt een radioactieve stof ingespoten; dit gebeurt steeds onder volledige verdoving. In een eerste proef worden er bloedstalen 

genomen via de staart van de dieren; het aanprikken van de staart kan voor licht ongemak zorgen. In een tweede proef worden er beelden gemaakt 

van de dieren; telkens zijn de dieren volledig verdoofd omdat ze hiervoor sti moeten liggen (licht ongemak).

We willen de verdeling van de nieuwe stof in een volledig lichaam nagaan; dit kan niet op niveau van (complexe) celculturen of andere alternatieven. 

Voor de eerste proef worden meerdere kleinere bloedstalen per dier verzameld, ipv 1 groot bloedstalper dier. Hierdoor hebben we minder dieren nodig 

en is er tegelijk een beter idee over de spreiding van de meetresultaten over dieren heen. Door gebruik te maken van medische beeldvorming in de 

tweede proef kunnen er meedere beelden van hetzelfde dier gemaakt worden. Dit zorgt ook voor een vermindering van het aantal nodige proefdieren. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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. Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

Looptijd van het project

Studie rond de veranderingen in het immunsysteem na behandeling van tumoren met geneesmiddel-beladen gasbelletjes en echografieVulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste diersoort die een immuunsysteem bezitten dat vergelijkbaar is met dat van de mens. Omwille van eerdere studies die werden 

uitgevoerd op sferoïden van 4T1 borstkankercellen, werd geopteerd voor het gebruik van Balb/c muizen, die receptief zijn voor de inoculatie van deze 

tumoren. Dit laat een maximale vertaling van in vitro data naar een in vivo situatie toe.

Alle handelingen gebeuren onder anesthesie en de muizen worden regelmatig gecontroleerd op tekenen van pijn. Na afloop van de studie worden ze op 

humane wijze ge-euthanaseerd.

neen

neen

neen

De muizen zullen een tumor krijgen en een behandeling met echografie en contraststoffen ondergaan. Dit gebeurt echter allemaal onder algemene 

verdoving en de totale tumorgroei zal beperkt blijven. Dit zal er voor zorgen dat deze effecten kunnen geklasseerd worden als een matige graad.

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 met een functioneel immuunsysteem. Tot op heden is het niet mogelijk het volledig immuunsysteem in een 

systeem met intacte vasculatuur in vitro te modelleren.

Er werden poweranalyses uitgevoerd om steeds een minimaal aantal dieren te selecteren dat het bekomen van statistisch bruikbare data moet 

garanderen. Door tegelijk te werken met modellen waarin de muizen met 2 tumoren geïnoculeerd worden (één in elke flank, waarbij slechts één van 

beide tumoren met ultrasound wordt behandeld), kan uit elke muis 2 datapunten worden bekomen. Dit halveert het totaal aantal dieren dat nodig is in 

deze studie. Kwalitatieve effecten werden getest op een minimaal aantal dieren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat echografie (ultrasound) een techniek is die een lokale geneesmiddelvrijstelling kan teweegbrengen wanneer het gebruikt 

wordt in combinatie met geneesmiddel-beladen gasbelletjes (microbelletjes). 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. Tevens werd 

aangetoond dat deze techniek een invloed kan hebben op het immuunsysteem. Aangezien het immuunsysteem een belangrijke rol speelt in de 

tumorprogressie, willen we hier nagaan of we een vergelijkbare lokale geneesmiddelvrijstelling krijgen ter hoogte van tumorweefsel in muizen, en of het 

immuunsysteem hiermee kan interageren. 

In dit onderzoek wordt er getracht een beter idee te krijgen over de lokale geneesmiddelafgifte met behulp van ultrasound en microbelletjes ter hoogte 

van een tumor en de rol van het immuunsysteem hierin. Dergelijke lokale vrijstelling is belangrijk aangezien de geneesmiddelen die gebruikt worden 

voor de behandeling van tumoren vaak sterke nevenwerkingen hebben doordat ze niet alleen het gewenste weefsel behandelen, maar ook gezond 

weefsel. Het immuunsysteem kan een belangrijke rol hebben in de tumorprogressie maar aangezien de meeste in vivo tumormodellen gebeuren op 

muismodellen die geen immuunsysteem bezitten, wordt dit effect vaak verwaarloosd. Met deze studie zou het effect van dit systeem beter in kaart 

kunnen worden gebracht.

muizen (114)

De dieren zullen worden ge-euthanaseerd via cervicale dislocatie, waarna weefsels worden gebruikt voor verder laboratoriumonderzoek.

2 jaar

immuunsysteem, geneesmiddelafgifte, echografie, microbelletjes

ja

neen

neen

neen

neen



519

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Op heden worden reeds in vitro toxiciteits studies uitgevoerd gedurende de geneesmiddelenontwikkeling met in vitro modellen die bestaan 

uit levercellen van muizen en ratten. Ook voor de in vivo toxiciteits studies tijdens de  preklinische fase worden deze dieren reeds gebruikt. 

Voor dit onderzoek werd gekozen voor de kleinste diersoort.

Alle handelingen gebeuren op het verdoofde dier. 

Dit onderzoek kan bijdragen tot een reductie van het aantal gevallen van geneesmiddelen geïnduceerde leveraandoeningen. Verder zal een 

vroegtijdige opsporing van toxiciteit door middel van dit model ook bijdragen tot reductie van de kost in het proces van de 

geneesmiddelenontwikkeling en een reductie in het gebruik van proefdieren in dit proces. Het voordeel van dit onderzoek wordt verwacht 

vanaf de moment dat dit model wordt gevalideerd en goedgekeurd. De verwachte termijn hiervoor is 20 jaar.

Muizen

Ongeveer 72 muizen

Er zal gewerkt worden met muishepatocyten die uit de dieren worden verwijderd onder narcose. De dieren ondervinden geen negatieve 

effecten. De proef is terminaal. 

De doelstelling is om in de toekomst te werken met humane cellen. Aangezien deze cellen minder toegankelijk en schaarser zijn, wordt een 

eerste biologische evaluatie van de ontwikkelde materialen uitgevoerd met primiare muishepatocyten. In eerste instantie zullen ook cellijnen 

(bv. HepG2) gebruikt worden voor de biologische evaluatie, echter zijn primaire muishepatocyten een noodzaak, daar deze een veel 

betrouwbaarder beeld geven over de biocompatibiliteit van onze materialen dan cellijnen.

Het aantal dieren nodig om tot betrouwbare resultaten te komen werd statistisch berekend met een minimum aantal dieren als streefdoel

De toxiciteit van geneesmiddelen is nog steeds een van de grote problemen tijdens de geneesmiddelenontwikkeling. In dit onderzoek wordt 

gebruik makend van muishepatocyten een in vitro model ontwikkeld om de hepatotoxiciteit van medicijnen te bestuderen. Zo kan op termijn 

het aantal in vivo toxiciteitsstudies in dieren en de kost geassocieerd met de ontwikkeling van een medicijn worden gereduceerd.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Geneesmiddelenontwikkeling, levertoxiciteit

ja

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project De ontwikkeling van een superieur in vitro model voor de detectie van levertoxiciteit van geneesmiddelen door middel van het 3D printen 

van vernetbare biopolymeren.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een muismodel voor hoofd hals tumoren, een piloot studie. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/07/2019 - 01/07/2021

Deze experimenten dienen om na te gaan of we een diermodel kunnen opstellen die bruikbaar is voor de beeldvorming van een hoofd hals tumor door deze 

onder de tong van het proefdier op te wekken. Deze methode werd reeds opgesteld door een Duitse groep gebruikt om nieuwe kankermedicijnen te 

ontwikkelen. Wij willen nagaan of beeldvorming met radioactieve speurstoffen mogelijk zou zijn. 

Ja, over 2 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hoofd hals tumor, PET scan, aminozuur, radiotherapie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Er wordt geopteerd om dit experiment uit te voeren met minder gevoelige dieren (muizen in plaats van primaten).  Muizen zijn gemakkelijk handelbaar en 

het model werd in duitsland reeds met deze muizen getest. 

Om stress, pijn en angst te reduceren gebeuren alle handelingen onder verdoving en wordt het dier op het einde van het experiment geëuthanseerd. Mochten 

de dieren door de tumorgroei moeilijk kunnen slikken, dan zal het dier vroegtijdig geeuthanaseerd worden. Ook is er speciale voeding vorozien zodat ze niet 

teveel moeten kauwen. 

Indien het mogelijk zou zijn om de beeldvormingsexperimenten te kunnen uitvoeren en de tumor ook goed gelijkt op een menselijke tumor, dan kan in een 

volgend stadium het diermodel gebruikt worden om nieuwe radiotherapie (bestralingen) methodes te testen. Hierbij kan dan op basis van de beeldvorming 

de meeste actieve zone in de tumor een extra stukje bestraald worden. Een andere optie is om via beeldvorming dan na te gaan of er zuurstofarme zones 

zijn in de tumor en deze dan ook extra te bestralen. Via deze experimenten kan dan gekeken worden of er een betere tumorcontrole kan verkregen worden. 

Maar we wensen te benadrukken dat we in deze experimenten enkel nog maar kijken naar de bruikbaarheid van het model om beeldvormingsexperimenten 

te doen. 

muizen

10

De dieren worden verdoofd met gas vooraleer er een injectie gegeven wordt bij de scans. Voor het opwekken van de tumor wordt er tumorcellen 

geïnjecteerd onder de tong waarbij het dier ook volledig verdoofd wordt. Na het nemen van de laatste scan worden de dieren geëuthanaseerd door midddel 

van cervicale dislocatie. De ersntgraad wordt als matig bestempeld aangezien de dieren na verloop van tijd wel enige beperking kunnen ondervinden ter 

hoogte van de mond/kaak. Hiervoor zullen de dieren goed opgevolgd worden. 

Aangezien het hier om beeldvormingsexperimenten gaat kan er geen in vitro (celtest) gebruikt worden. Het is overigens niet verantwoord om deze stoffen 

direct bij mensen te testen. Daarom wordt ervoor gekozen om proefideren te gebruiken. 

Er wordt een berperkt aantal dieren gebruikt aangezien het om een piloot studie gaat. Indien de resultaten positief blijken te zijn zal er een nieuwe aanvraag 

worden ingediend. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Globale analyse van de darm-hersen communicatie tijdens chronische darmontsteking.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Chronische vermoeidheid is een belangrijke complicatie bij patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD), die vooral tijdens episodes van ziekte 

remissie de levenskwaliteit ernstig vermindert. Desondanks wordt deze klacht klinisch vaak onvoldoende opgevolgd en is ze moeilijk los te koppelen 

van een onderliggende depressieve aanleg. In deze proef wensen we via een goed beschreven muismodel voor (uitgedoofde) colitis, vermoeidheid op 

een objectieve manier aantonen. Vervolgens willen we nagaan welke veranderingen in de communicatie netwerken tussen onze darm en hersenen 

optreden en kunnen leiden tot deze vermoeidheid.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatoir darmlijden, colitis, vermoeidheid

ja

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De keuze voor muizen werd enerzijds bepaald door de expertise die reeds verworven werd tijdens het werken met de muis als proefdier en in het 

bijzonder de validatie van het colitis model. Anderzijds werd ook gekozen voor muizen op basis van de ingewonnen expertise en literatuurstudie 

omtrent gedragsstesten voor vermoeidheid.

 De muizen worden dagelijks klinisch opgevolgd. Bij progressief verlies van > 20% van het lichaamsgewicht of bij duidelijke tekenen van distress zal 

het proefdier onverwijld op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - cervicale dislocatie door een ervaren persoon).

Chronische vermoeidheid bij patiënten met IBD wordt nog te vaak klinisch onderschat en onbehandeld gelaten, grotendeels door het gebrek aan 

objectieve data en fundamenteel onderzoek hiernaar. De karakterisatie van vermoeidheid versus depressie in dit project alsook de verworven kennis 

over de mechanismen die vermoeidheid kunnen verklaren, kan bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve therapieën om deze vermoeidheid 

effectief te behandelen.

We maken gebruik van vrouwelijke, wild-type muizen (C57BL/6). 

Om dit experiment optimaal uit te voeren is er nood aan 60 dieren.

Drie tot vijf dagen na de start van DSS in het drinkwater ontwikkelen de muizen colitis die gepaard gaat met bloederige diarree, gewichtsverlies en 

wellicht ook abdominale pijn. De colitis wordt enkele dagen aangehouden, waarna de muizen in een herstelfase komen. We verwachten hierbij aldus 

een ernstige vorm van pijn, lijden of angst. Tijdens het verloop van de proeven wordt er echter steeds aandacht besteed aan humane eindpunten (cfr. 

hieronder beschreven). Na afloop van de proef worden alle dieren gedood dmv cervicale dislocatie door een ervaren persoon.

Helaas is er geen in vitro systeem voor handen dat de complexe in vivo darminflammatie kan nabootsen. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om dieren 

te gebruiken voor onze experimenten.

Aan de hand van een power analyse, uitgevoerd in overleg met een bioinformaticus, op basis van eerdere gelijkaardige proeven konden we inschatten 

hoeveel dieren we minimaal nodig hebben om een geïntegreerde analyse te doen en statistisch significante resultaten te bekomen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Niet-technische titel van het project Evaluatie van een geoptimaliseerd intranodaal mRNA vaccin

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) van 01/07/2019 tot 30/06/2023

Het potentieel van messenger RNA (mRNA) vaccins om cytotoxische T-cel responsen, essentieel in de bestrijding van kanker,  te induceren 

werd reeds aangetoond. Het TriMix product van eTheRNA immunotherapies N.V. werd al succesvol getest in melanoma patiënten. Het mRNA 

dat in die klinische studie werd gebruikt, is verbeterd en dit heeft geleid tot een verbeterd product. Dit nieuwe product dient getest te worden in 

proefdieren alvorens men kan overgaan naar een nieuwe klinische studie.

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) mRNA, vaccinatie, kanker, infectieziekten

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het immuunsysteem van muizen is reeds uitgebreid bestudeerd en bevat ook veel gelijkenissen met dat van de mens. We maken gebruik van 

muizen omwille van de grote beschikbaarheid van assays die toelaten het immuunantwoord in dit proefdier te karakteriseren. Het bestaan van 

welgedefinieerde tumormodellen laat ons bovendien toe de efficiëntie van het vaccin preklinisch te evalueren.

De gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en gedocumenteerd. Om het lijden van de dieren te minimaliseren zullen 

ze onder narcose worden gebracht tijdens intranodale injectie, tumorinoculatie en tumormetingen. Tijdens hun herstel zullen de dieren worden 

opgevolgd en bij zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume van 1500 mm3 of verminderde beweeglijkheid)  op humane 

wijze worden geëuthanaseerd. Alle afwijkingen zullen worden genoteerd in het welzijnsdagboek.

mRNA vaccins zijn veelbelovend in de behandeling van kanker. De klinische toepassing vergt echter nog verdere optimalisatie van de mRNA 

formulatie om stabiliteit en toepasbaarheid van het product te verhogen. Dit werd gedaan door eTheRNA Immunotherapies N.V., en de 

verbeterde werking van het vaccin dient uitgezocht te worden alvorens een nieuwe klinische studie wordt opgestart.

Muizen

288 C57BL/6

mRNA vaccins worden momenteel uitvoerig getest in klinische studies en worden beschouwd als veilig. Mogelijke neveneffecten zijn 

gelijkaardig als die van de meeste vaccins (tijdelijke zwelling van de injectieplaats, mogelijk lichte koorts). Een goed uitgevoerde intranodale 

vaccinatie veroorzaakt weinig pijn of stress bij het dier aangezien deze onder narcose gebeurt (gasanesthesie). Voor de subcutane tumorcel 

inoculatie worden de muizen onder narcose (gasanesthesie) gebracht. Dit is een relatief pijnloze methode en wij verwachten hierbij een 

minimale hoeveelheid stress of pijn bij de dieren. Bij een aantal dieren zal de hoogst verwachte pijn/leed het niveau ernstig kunnen bereiken 

(overlevingsexperimenten). Uiteindelijk zullen de dieren op humane wijze geëuthanaseerd worden voor de analyse van organen. 

Evaluatie van vaccins vereist een intact, complex immuunsysteem en kan helaas niet zonder proefdieren gebeuren. Preklinische evaluatie van 

de antitumor efficiëntie van  kankervaccins en immunotherapieën kan uitsluitend gebeuren in proefdieren.

De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren tussen de verschillende behandelingsgroepen. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Een rat is de laagste diersoort waarin het mogelijk is om een kijkoperatie uit te voeren. Dat laatste is nodig om de therapie als een nevel te 

kunnen toedienen.

Verdoving en pijnstilling zullen toegediend worden bij elke ingreep en dieren zullen geëuthanaseerd worden bij ziete, pijn of ongemak.

Dit project kadert binnen een onderzoek naar eierstokkanker die uitgezaaid is naar het buikvlies. Met deze experimenten zal de juiste dosis 

van de virustherapie worden bepaald, alsook de beste toedieningsmethode. Op basis van de resultaten bekomen in deze experimenten, zullen 

nieuwe experimenten in tumordragende ratten worden uitgevoerd om de behandeling tegen deze tumoren in kaart te brengen. Deze resultaten 

kunnen leiden tot een nieuw soort behandeling voor vrouwen waarbij de eierstokkanker is uitgezaaid naar het buikvlies.

Er zullen gezonde ratten worden gebruikt.

Er zullen 12 Wistar Hannover ratten worden gebruikt.

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 ratten op een humane wijze gedood.

Er zijn momenteel geen alternatieve methodes of modellen beschikbaar waarop de complexe werking van virustherapie kan worden getest.

Het gebruik van 3 ratten per lot en 1 controle rat per lot is een absoluut minimum om de reproduceerbaarheid van de proeven na te gaan en 

een idee te hebben over de spreiding van de resultaten.

Het doel van dit project is om te achterhalen hoeveel (dosis) replicatiedeficiënte adenovirusvectoren het best worden toegediend. Bovendien 

worden verschillende toedieningsmethoden vergeleken: toediening via de bloedbaan, toediening rechtstreeks in de buikholte, of verneveling 

rechtstreeks in de buikholte.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) rat, kanker, kankerbehandeling, virustherapie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Een studie waarbij de beste dosis en toedieningsmethode van onschadelijke virustherapie worden onderzocht.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een muismodel voor leverkanker waarbij de groei van de tumoren kan worden opgevolgd.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

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 vergevorderd leverkanker. In dit experiment wensen wij een muismodel op punt te stellen waarin recent 

ontwikkelde nieuwe potentiele therapieën kunnen getest worden. Dit muismodel zullen we in de toekomst gebruiken om nieuwe therapieën tegen 

leverkanker uit te testen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) leverkanker

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Een relevant en betrouwbaar diermodel voor leverkanker is van belang voor preklinisch onderzoek naar mogelijke behandelingsopties voor 

leverkanker bij mensen.

Muizen

20

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 (max 14 

weken leeftijd) worden alle muizen geëuthanaseerd. Dit gebeurt adhv cervicale dislocatie onder injectie anesthesie.

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 gebruikte dieren is gebaseerd op een inschatting van de ervaring van de proefleider met invasieve ingrepen bij muizen en de 

moeilijkheidsgraad van deze ingreep.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Functie en biogenese van subpopulaties van extracellulaire vesikels in kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar (01/01/2019-31/12/2022)

Kankercellen stellen verschillende subtypes van extracellulaire vesikels vrij. Eerder verworven resultaten uit in vitro experimenten ontrafelen 

verschillende functies van deze sybtypes aan extracellulaire vesikels in kankerprogressie. Door deze dierenproef kan de rol van subtypes aan 

extracellulaire vesikel bij kankerprogressie verder onderzocht worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Extracellulaire vesikels, subpopulaties, kanker

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het type muizen die in de proefopzet gebruikt zullen worden zijn Swiss nu/nu muizen. Swiss nu/nu muizen worden vaak gebruikt in kankeronderzoek. 

Door het gebrek aan een ontwikkelde thymus zijn de muizen immunodefficiënt en niet in staat xenografttransplantaties te verwerpen. Deze muizen 

zijn daarvoor bijzonder geschikt voor onze proefopstelling. Het Laboratorium voor Experimenteel Kankeronderzoek heeft reeds ervaring met het 

gebruik van Swiss nu/nu muizen als een orthotopisch tumor model voor borstkanker.

Muizen zullen dagelijks gecontroleerd worden op stress- en eetgedrag. Grootte van de primaire tumor en het gewicht van de muizen zal respectievelijk 

tweemaal en driemaal per week bepaald worden. Afgaande op de richtlijnen van de Europese commissie wordt het verwacht lijden onder matig 

geklasseerd. Mochten humane eindpunten echter bereikt worden, dan zullen deze dieren vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

Naast een beter inzicht in de biogenese en rol van extracellulaire vesikels bij kanker, kan op lange termijn de verworven kennis bijdragen tot de 

ontwikkeling van gerichte therapeutica voor kanker.

Muizen (Swiss nu/nu)

180 Swiss nu/nu muizen

Muizen zullen geïnjecteerd wordenin de mammary fat pad met kankercellijnen die verschillende subtypes van extracellulaire vesikels vrijstellen . Deze 

muizen zullen primaire tumoren en metastases ontwikkelen (matig van ernst). Muizen zullen dagelijks gecontroleerd worden en tumorvolume en 

metastasering zal respectievelijk halfwekelijks en wekelijks gemeten worden.  Muizen zullen geëuthanaseerd worden door middel van cervicalce 

dislocatie wanneer vooraf bepaalde humane eindpunten bereikt worden. 

Naast in vitro experimenten, zal een in vivo proefopzet de werkelijke situatie van tumorprogressie en metastasering kunnen schetsen. Een levend 

organisme is daarbij nodig omdat dit de complexe aanwezigheid van verschillende celtypes en ondersteunend weefsel biedt, welke met eenvoudige 

celcultuur zeer moeilijk te bereiken is.

Statistische testen werden uitgevoerd (met oog op de gewenste significantie en power) om te waarborgen dat enkel het minimaal aantal muizen 

gebruik zal worden bij de proefopzet.
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Electrofysiologische effecten van Levosimendan

1-06-2019 tot 21-12-2019

Electrofysiologie, actiepotentiaal, levosimendan, Torsade de Pointes, hartritmestoornissen

ja

neen

neen

neen

neen

De dieren worden voor aanvng van de proef geeuthanaseerd door middel van een penschiettoestel  waardoor onmiddellijk de 

dood zich instelt. Het dier zal geen pijn ervaren.

Electrofysiologie moet getest worden op een kloppend hart en dit op een gestandaardiseerde manier. Het Langendorf model op 

konijnen is uitvoerig bestudeerd en gebruikt als methode bij electrofysiologisch onderzoek. Steunend op de ervaring en kennis 

van voorafgaande proeven, willen we deze gestandaardiseerde methode gebruiken in het onderzoek het middel Levosimendan.

Door dit Langendorf model te hanteren, kunnen we het aantal dieren sterk reduceren gezien er geen pilootstudies dienen te 

gebeuren. De opstelling en gebruikte methode  werd reeds hanteerd, verfijnd en gepubliceerd. Over Levosimendan zijn er geen 

concrete electrofysiologische gegevens en juist dat specifiek willen onderzoeken. De poweranalyse steunt dan ook op 

gepubliceerde gegevens gebruik makend van dit model. In de poweranalyse werd een significante verlenging van de 

actiepotentiaal gekozen om het aantal dieren te berekenen.

Zoals reeds werd beschreven, is dit Langendorf een goed onderzocht en gestandaardiseerd model voor het onderzoek rond 

electrofysiologische veranderingen geinduceerd door intraveneuze medicatie. Pijn en ongemak is tijdens het onderzoek 

onbestaand gezien het dier wordt geeuthaniseerd voor aanvang van de proef.

De electrofysiologische eigenschappen van Levosimendan werden tot op heden nooit uitgebreid onderzocht. Regelmatig 

worden maligne ritmestoornissen toegeschreven aan hartondersteunende medicatie (waaronder Levosimendan) en worden ze 

zelfs veelvuldig gebruikt bij patienten die at risk zijn voor rimestoornsissen (hartchirurgie, vaatchirurgie..) Doel van dit 

onderzoek is dan ook een volledige analyse te verkrijgen van de electrofysiologische veranderingen uitgelokt door deze 

medicatie en dit bij verschillende doseringen. 

Hartondersteunende medicatie of inotropica waartoe Levosimendan behoort,  worden soms verantwoordelijk geacht voor het 

ontstaan van hartritmestoornissen. Enerzijds zijn inotropica soms levensreddend bij mensen met hartfalen of na cardiale 

heelkunde. Anderzijds zijn de elctrofysiologische eigenschappen van Levosimendan nooit uitgebreid onderzocht. De 

mogelijkheid bestaat om in het labo in samenwerking met de dienst cardiologie en met prof Hondeghem, een hoogstaand 

onderzoek te verrichten om de electrofysiologische eigenschappen te onderzoeken en te testen. Uiteraard zal dit onderzoek 

bijdragen tot de kennis rond  arrhythmogeniciteit door Levosomendan in de dagelijkse kliniek. 

Konijen : gebaseerd op een poweranalyse ligt het vooropgestelde aantal op 20.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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. Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

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. 

4 jaar

T-ALL, leukemie, LMO2, cel van origine

ja

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.

Hier willen we onderzoeken wat de cel van origine is in een muismodel van LMO2 gedreven T-ALL. Dezee nieuwe inzichten hebben 

mogelijk belangrijke implicaties op het ziekteverloop en mogelijk op de aggressiviteit van de tumor. Ook op gebied van behandeling 

kan deze studie belangrijke nieuwe inzichten opleveren.

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 de pathogenese van deze tumoren beter te begrijpen om zodoende te komen tot nieuwe verbetrede en minder toxische 

therapeutisch strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker.

in dit project zullen 80 muizen gebruikt worden

Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie 

ondergaan.

neen

neen

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 

tussentijdse bloedafnames. Deze bloedafnames zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen.

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. 

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project

Bepaling van de cel van origine in T-ALLVulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Het gebruik van nucleaire transfer technieken om de eicel kwaliteit te verbeteren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Augustus 2019-Augustus 2021

In dit project zullen we trachten om mature muizen eicellen aan te maken vanuit immature follikels, hetgeen een grote meerwaarde zou kunnen zijn

voor patiënten die te maken hebben met prematuur ovarieel falen. Concreet zullen wij in vitro maturatie (IVM) van de immature follikels in pre-

maturatie medium koppelen aan nucleaire transfer technieken, inclusief maternale transfer en pronucleus transfer, waarbij genetisch materiaal van de

immature eicel zal overgebracht worden naar een mature, in vivo gegroeide eicel. Deze methode zou helpen om cytoplasmatische immaturiteit van

IVM eicellen tegen te gaan. Voor evaluatie van de competentie van in vitro gegroeide eicellen zullen we calciumpatroon analyse toepassen, evenals

confocale microscopie voor aberrante spoelfiguur vorming. Het ontwikkelingspotentieel van de embryo’s zal ook geëvalueerd en vergeleken worden,

en de chromosomale en epigenetiscehe aberraties zullen getest worden door middel van sequencing. Verder zal ook het vermogen van de

gereconstrueerde eicellen om levensvatbare nakomelingen te produceren worden getest, met behulp van pseudozwangere muizen als surrogaten.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nucleaire transfer, eicel maturatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De aanmaak van mature muizen eicellen vanuit immature follikels zou op termijn een grote meerwaarde kunnen betekenen voor patiënten die te

maken hebben met prematuur ovarieel falen na bijvoorbeeld radio- of chemotherapie, indien deze techniek ook op humane immature eicellen kan

worden toegepast.

B6D2F1 muizen en CD1 muizen

220 vrouwelijke B6D2F1 muizen, 10 vrouwelijke CD1 muizen, 10 mannelijke B6D2F1 muizen en 10 mannelijke B6D2F1 muizen die vasectomie hebben

ondergaan

De muizen kunnen een klein ongemak voelen tijdens de hormonale injecties. Bovendien kunnen de draagmuizen na de procedure van embryotransfer

wat ongemak ondervinden. Op het eindpunt van het experiment worden alle muizen opgeofferd

Voor deze studie zijn er geen alternatieven mogelijk. Literatuur toont aan dat muizen de beste species zijn om deze studie uit te voeren.

Door onderzoek in de literatuur en het strikt bereken van de nodige dieren om een samenhangende studie te kunnen verkrijgen worden enkel de

nodige dieren gebruikt. Superovulatie zorgt ervoor dat we een maximaal aantal eicellen per dier kunnen verkrijgen. Hierdoor moeten minder dieren

gebruikt worden. 

De dieren krijgen ook kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal en schuilplaatsen in hun kooien.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De effecten van bepaalde quorum sensing peptiden op uitzaaiingen van borstkanker.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

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 daarom het effect van deze quorum sensing peptiden op 

borstkankercellen onderzoeken, en meer bepaald hun effect op metastasen/uitzaaiingen. 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 borstkanker. Daarna kunnen ook nieuwe geneesmiddelen/diagnostische testen worden ontwikkeld om het metastase 

proces te inhiberen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Quorum sensing peptiden, borstkanker, metastasen, microbioom

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het gebruikte muismodel is gezien zijn immuun-incompetentie (namelijk de afwezigheid van T- en B-cellen), een frequent gebruikt model in het 

kankeronderzoek en laat de groei, invasie en metastasering van humane borstkankercellen toe. Dit model is dus de gouden standaard in het 

oncologisch onderzoek.

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, vroegtijdig te euthanaseren.

Zodra de interactie tussen deze bacteriën en borstkanker uitzaaiingen wordt aangetoond, kunnen 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 borstkanker te voorspellen (en dus tijdig te inhiberen).

Er wordt gewerkt met een muizensoort die  frequent gebruikt worden in het kankeronderzoek. 

Er zullen maximum 180 muizen worden gebruikt.

De dieren zullen voor/tijdens de injectie van de kankercellen verdoofd worden en ook een pijnstiller toegediend krijgen. Hierdoor zal het ongemak 

voor de dieren beperkt zijn. Na de operatie zullen de dieren een licht ongemak ondervinden van de operatiesnede en draadjes. Dit verdwijnt echter 

snel, gezien de vlotte genezing.

Bij de ontwikkeling van de tumor zullen de muizen matig ongemak ondervinden. De muizen worden dagelijks opgevolgd en bij tekenen van ziekte (bv. 

door metastasen) worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

De muizen zullen op het einde van de studie (max. 8 weken na de start van de studie) geëuthanaseerd worden.

Er zijn momenteel geen alternatieve dierloze methoden voorhanden die de interactie van de peptiden met kankercellen in het lichaam kunnen 

aantonen. Voor deze studie werden initieel labotesten uitgevoerd op een 100-tal peptiden. Hierbij werden enkele peptiden als positief gescoord, die nu 

dus ook met behulp van dierproeven dienen geanalyseerd te worden om hun eigenlijke effect in het lichaam te kunnen bepalen.

Er werden reeds uitvoerig in vitro testen (labotesten) uitgevoerd om de meest werkzame peptiden te kunnen selecteren. Enkel deze peptiden worden 

nu ook in het diermodel gebruikt.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Overexpression of a potential new drugable target in context of arthritic disease

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Augustus 2019 - augustus 2023

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. We zullen de target overexpresseren in de muis om te bekijken of dit resulteert in ontwikkeling van 

artritis of verergering van artritissymptomen in specifieke modellen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Artritis, overexpressie, EEV, CAIA, CIA, HDD, minicircle

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De gebruikte technieken in dit project, zijn reeds uitvoeren beschreven in de muis.

De dieren worden dagelijks onderzocht en gewogen. Er wordt tevens voor gezorgd dat zij in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds nestmateriaal en 

schuilhokjes voorzien.

Indien dit project in zijn opzet slaagt, zullen wij verdere onderzoeken uitvoeren om te bepalen of dit werkelijk een mogelijk target voor de 

behandeling van artritis. Dit onderzoek resulteert op lange termijn mogelijk in een nieuw medicijn.

Muizen

Ongeveer 200 muizen

Wij verwachten in context van de artritismodellen hoogstens een matige graad van ernst. Ze zullen een licht gewichtsverlies ondergaan en de 

gewrichten zullen opzwellen. Er wordt steeds opvoorhand bepaald hoe lang het experiment duurt, maar indien de muizen humane eindpunten 

ontmoeten zullen zij eerder worden opgeofferd. De muizen worden opgeofferd via cervicale dislocatie.

Om de complexe interacties tussen alle cellen van het lichaam te onderzoeken, zijn er nog steeds muizen nodig. In vitro culturen of patiëntenstalen 

geven slechts beperkte informatie over ziektemechanismen.

De literatuur wordt frequent doornomen om duplicatie te vermijden. Bovendien wordt via statistische methoden bepaald hoe veel muizen wij nodig 

hebben om relevante resultaten te bekomen, zonder een te veel aan muizen te gebruiken.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De gebruikte technieken in dit project, zijn reeds uitvoeren beschreven in de muis.

De dieren worden dagelijks onderzocht en gewogen. Er wordt tevens voor gezorgd dat zij in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds nestmateriaal en 

schuilhokjes voorzien.

Indien dit project in zijn opzet slaagt, zullen wij verdere onderzoeken uitvoeren om te bepalen of dit werkelijk een mogelijk target voor de 

behandeling van artritis. Dit onderzoek resulteert op lange termijn mogelijk in een nieuw medicijn.

Muizen

Ongeveer 64 muizen

Wij verwachten in context van de artritismodellen hoogstens een matige graad van ernst. Ze zullen een licht gewichtsverlies ondergaan en de 

gewrichten zullen opzwellen. Er wordt steeds opvoorhand bepaald hoe lang het experiment duurt, maar indien de muizen humane eindpunten 

ontmoeten zullen zij eerder worden opgeofferd. De muizen worden opgeofferd via cervicale dislocatie.

Om de complexe interacties tussen alle cellen van het lichaam te onderzoeken, zijn er nog steeds muizen nodig. In vitro culturen of patiëntenstalen 

geven slechts beperkte informatie over ziektemechanismen.

De literatuur wordt frequent doornomen om duplicatie te vermijden. Bovendien wordt via statistische methoden bepaald hoe veel muizen wij nodig 

hebben om relevante resultaten te bekomen, zonder een te veel aan muizen te gebruiken.

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. We zullen het fenotype bevestigen in een ander artritis model.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Artritis, CIA, RA, SpA

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Bevestiging van de rol van een nieuwe target gebruik makende van muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Augustus 2019 - augustus 2023
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

DSS is een stof die vaak gebruikt wordt in muizen om ontsteking te induceren. Toediening van het product en opvolging van de dieren, alsook de 

concentratielimieten zijn uitgebreid beschreven in de literatuur. Wij maakten hier dan ook gebruik van voor het opstellen van onze 

dierenwelzijnsdagboeken. We gebruiken muizen omdat de genetische manipulatie en het oorspronkelijk ziektemodel ontwikkeld zijn in muizen en we 

ook het meeste kennis hebben van deze diersoort wat betreft het inschatten van het welzijn van de dieren.

Dieren worden dagelijks opgevolgd en gewogen. Indien de dieren te veel gewicht zouden verliezen, zullen zij een recoverygel krijgen en/of 

rehydratatie. De dieren worden in groep gehuisvest en voorzien van schuilhuisjes en nesting-materiaal.

Door de optimalisatie van de dosis, zullen de dieren zo weinig mogelijk last ondervinden maar voldoende data opleveren voor ons om verder mee te 

werken. Indien we op lange termijn de onderliggende mechanismen kunnen vinden die verschillende organen verbinden, kunnen we in vitro modellen 

beginnen ontwikkelen.

Muizen

40 muizen

Aangezien we een concentratie-bepaling doen van een stof die ontsteking induceert, gaan we uit dat het ergste ongemak dat de dieren kunnen 

ondervinden 'ernstig' is, ondanks sommige dieren misschien helemaal geen ongemak ondervinden. De dieren zullen maximum een week aangehouden 

worden, met dagelijkse opvolging. Dieren die hun humaan eindpunt naderen zullen opgeofferd worden door middel van cervicale dislocatie. Op het 

einde van het project worden alle dieren opgeofferd door middel van cervicale dislocatie voor verdere staalname.

Aangezien we de onderliggende mechanismen van multifactoriële ziekten nog niet kennen, kunnen we deze ook niet in-vitro simuleren. Daarom vallen 

we nog terug op dieren voor het uitvoeren van deze experimenten. In het bijzonder maken we gebruik van muizen, aangezien de genetische 

manipulatie in dit diermodel gebeurd is en dus ook de specifieke ziektesymptomen in dit diermodel waargenomen worden.

We hebben een literatuurstudie gedaan om te bepalen hoeveel dieren we nodig hebben om conclusies te trekken uit de uitgevoerde experimenten. 

Aangezien we nog geen andere data hebben in ons labo voor dit model, kunnen we niet terugvallen op eerder bekomen resultaten om statistische 

analyses te doen.

Er is weinig genweten over hoe verschillende orgaansystemen aan elkaar gekoppeld zijn bij multisystemische ziekten. Wij hebben een muismodel 

waarbij we ziekte zien in twee anatomisch verschillende lokaties en willen verder onderzoeken hoe cellen met elkaar communiceren om ziekte in 

beide orgaansystemene te veroorzaken. Hiervoor geven we een booster om één van de twee systemen extra te activeren. Echter, we dienen eerst de 

optimale concentratie van deze booster te bepalen om verder te kunnen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) artritis, DSS colitis, TNF

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Pilootstudie voor het bepalen van de concentratie DSS bij een nieuwe muisstam

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Juli 2019 - December 2020
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Enke bij dieren met voldoende grote hersenen kunnen de experimenten (zowel slices als muismodel) uitgevoerd worden, wat het geval is bij de muis. 

Voor de muis is er een stereotactische atlas beschikbaar waardoor verschillende hersenregio's, homoloog aan die van de mens, bereikbaar zijn voor 

elektrofysiologische metingen.  

Om na te gaan of de dieren geen pijn ondervinden zal dagelijks visueel naar tekenen gezocht worden van pijn zoals het krommen van de rug, 

dehydratatie en gewichtsverlies. NSAIDs worden toegediend als pijnstilling. Indien een humaan eindpunt bereikt wordt tijdens de experimenten zullen 

de dieren vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

Ongeveer 30% van de patiënten met epilepsie reageert niet op de klassieke anti-epileptische medicatie, deze patiënten blijven epileptische aanvallen 

hebben en/of ondervinden tal van neveneffecten. Het potentieel van cannabinoïden als therapie werd reeds aangetoond in tal van preklinische 

studies. Echter, systemische toediening van deze stoffen leidt tot tal van neveneffecten. Door gebruik te maken van licht zullen deze licht-activeerbare 

cannabinoïden enkel in een regio van interesse geactiveerd worden om neveneffecten te beperken. Licht-activeerbare cannabinoïden kunnen mogelijks 

een oplossing bieden voor patiënten met medicatie-resistente epilepsie.

muis 

n=158

Bij de dieren wordt er cervicale dislocatie uitgevoerd waarna de hersenen geïsoleerd worden voor in vitro experimenten. Bij de in vivo experimenten 

gebeuren operaties onder volledige verdoving. Pijnstilling wordt toegepast kort voor en tot drie dagen na de operatie. Tijdens het experiment 

ondervinden de dieren geen pijn. Het is echter wel mogelijk dat de dieren voor de operatie en tijdens+ kort na de epileptische aanvallen wat stress 

ondervinden. De dieren worden geëuthanaseerd op het einde van de experimenten.

Dit project omvat zowel experimenten met hersenslices als met een muismodel voor epilepsie. Hiervoor hebben we nood aan organismen waarvan de 

hersenen voldoende groot zijn, beschreven in stereotactische coordinaten, de slices nog levende neuronen bevatten om neuronale activiteit te meten 

en waarvan de structuren homoloog zijn aan die van menselijke hersenen. De niet-primaat diersoort die hier het meest aan voldoet is de muis. Tot op 

heden bestaan er nog geen dierloze alternatieven voor slice modellen en om 3D neuronale netwerken en structuren met spontane epileptische 

aanvallen te bestuderen.

Het nodige aantal dieren per groep voor zowel hersenslices als epileptisch muismodel werd gebaseerd op eerdere gelijkaardige experimenten met 

cannabinoïden door andere onderzoeksgroepen en op jarenlange expertise van ons laboratorium in soortgelijk preklinisch epilepsie onderzoek. Indien 

het aantal dieren onvoldoende blijkt te zijn, zullen we op basis van de resultaten een powercalculatie uitvoeren en zal een aanvraag tot uitbreiding 

gedaan worden bij het ethisch comité.

Via een recente techniek, nl. fotofarmacologie, zullen lichtactiveerbare cannabinoïden worden geactiveerd in een hersenregio van interesse met de 

bedoeling om epileptische activiteit in slices en epileptische aanvallen in een diermodel te voorkomen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Epilepsie, cannabinoïden, fotofarmacologie, slice elektrofysiologie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Therapeutische effecten van lichtgevoelige cannabinoiden in hersenslices en in een proefdiermodel voor epilepsie,

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis is een gemakkelijk te huisvesten dier en is algemeen gekend als een goede bron voor eicellen. Uit onderzoek werd aangetoont dat de muis 

een goed model is voor heterologe ICSI.

Er wordt besproken met alle dierenverzorgers hoe we het probleem kunnen oplossen tijden interne vergaderingen. Er volgt ook een overleg met de 

dierenarts van het Centraal animalarium. Aangezien stress of pijn een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de eicellen wordt hier onmiddelijk 

ingegrepen (verplaatsen van kooien, rust en stilte waarborgen,...)

Wanneer men weet of de gefaalde eicelactivatie veroorzaakt wordt door de zaadcel of eicel kan een verdere behandeling voor de patiënt uitgewerkt 

worden en kan een betere diagnose verricht worden.

Er zullen 600 muizen aangewend worden. 

600 B6D2 muizen.

De muizen zullen een lichte vorm van pijn en/of stress ondervinden bij de hormonale injectie. 

Het is belangrijk om deze experimenten op muizen verder uit te voeren, aangezien we het eicelactiverend vermogen van de zaadcel willen 

onderzoeken. Er is dus nood aan een diermodel aangezien er geen in vitro model voor handen is. 

De experimentele design vertrekt van een vast aantal muizen per test. Superovulatie zordt ervoor dat een maximaal aantal eicellen per dier kan 

verkregen worden. Hierdoor moet men minder dieren gebruiken. 

Nagaan of de oorzaak van gefaalde bevruchting na intracytoplasmatische spermainjectie (ICSI) te wijten is aan de zaadcel of eicel, door het 

bestuderen van de calcium patronen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) eicel activatie, calcium patronen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Calciumpatroon analyse

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019 - 2023
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muis is een gemakkelijk te huisvesten dier en is algemeen gekend als een goede bron voor eicellen. Uit onderzoek werd aangetoont dat de muis 

een goed model is voor heterologe ICSI.

Er wordt besproken met alle dierenverzorgers hoe we het probleem kunnen oplossen tijden interne vergaderingen. Er volgt ook een overleg met de 

dierenarts van het Centraal animalarium. Aangezien stress of pijn een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de eicellen wordt hier onmiddelijk 

ingegrepen (verplaatsen van kooien, rust en stilte waarborgen,...)

Wanneer men weet of de gefaalde eicelactivatie veroorzaakt wordt door de zaadcel of eicel kan een verdere behandeling voor de patiënt uitgewerkt 

worden. 

Er zullen 800 muizen aangewend worden. 

800 B6D2 muizen.

De muizen zullen een lichte vorm van pijn en/of stress ondervinden bij de hormonale injectie. 

Het is belangrijk om deze experimenten op muizen verder uit te voeren, aangezien we het eicelactiverend vermogen van de zaadcel willen 

onderzoeken. 

De experimentele design vertrekt van een vast aantal muizen per test. Superovulatie zorgt ervoor dat een maximaal aantal eicellen per dier kan 

verkregen worden. Hierdoor moet men minder dieren gebruiken. 

Nagaan of de oorzaak van gefaalde bevruchting na intracytoplasmatische spermainjectie (ICSI) te wijten is aan de zaadcel of eicel. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) eicel activatie

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project MOAT- test

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019 - 2023
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project MR beeldvorming voor het onderscheiden van fibrotisch en inflammatoir weefsel in een muismodel voor chronische darminflammatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Het doel van dit project is om via MR beeldvorming de graad van fibrose waar te nemen bij chronische darmontsteking, zonder dat hiervoor 

histologische coupes nodig zijn. Hierdoor kan er een betere opvolging plaatsvinden van fibrosevorming binnnen eenzelfde dier. Dit betekent 

bovendien dat er minder muizen gebruikt zullen worden in toekomstige studies, daar het niet meer noodzakelijk is om op verschillende tijdstippen 

muizen te sacrificeren.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) MR beeldvormig, Fibrose, IBD, Colitis, 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De keuze voor de muizen werd bepaald door 1) de expertise die reeds verworven werd tijdens het werken met de muis als proefdier, 2) de validatie 

van het chronische DSS model voor fibrose in deze diersoort, 3) een grondige literatuurstudie. De muizen worden om de 2 dagen gewogen en klinisch 

opgevolgd. Verder worden ze niet langer dan noodzakelijk in leven gehouden. 

De muizen worden om de 2 dagen opgevolgd om bij ernstig lijden vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Ook worden de muizen niet langer dan 

noodzakelijk in leven gehouden. Bij duidelijke tekenen van distress zal het proefdier onverwijld op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - 

cervicale dislocatie door ervaren persoon)

Een groot voordeel zou zijn dat er, zoals hierboven reeds vermeld, minder muizen zullen nodig zijn in nieuwe follow-up studies aangaande 

fibrosemodellen bij muizen met chronische darminflammatie. Ook kan er door de MR beeldvorming (3D) een uitgebreider deel van de darm 

geanalyseerd worden dan op een histologische coupe (2D) die slechts over een beperkt oppervlak van de darm informatie kan geven. Eveneens kan na 

evaluatie van dit project, de MR beeldvorming en de magnetische transfer toepassing uitgebreid worden naar de kliniek.

De diersoort die gebruitk wordt is muis, zijnde C57/BL6 muizen.

Het maximaal aantal is 23 muizen 

Gedurende het volledig verloop van de proef zullen de dieren om de twee dagen gewogen worden en klinisch opgevolgd, één à twee wekelijks zal een 

scan moment plaatsvinden onder anesthesie. Bij de dieren die DSS toegediend krijgen via het drinkwater, zal er inflammatie optreden ter hoogte van 

het colon, dit gaat gepaard met een ernstige vorm van lijden of pijn. De dieren zullen op verschillende tijdstippen gesacrificeerd worden, afhankelijk 

van de groep waaraan ze zijn toegekend. De sacrificatie is bij dit experiment noodzakelijk om de correlatie tussen histologie en MR beeldvorming te 

bepalen.

Door de complexiteit van inflammatoire darmziekten en de verschillende componenten die bijdragen tot het ontstaan van het ziektebeeld, is het tot 

op heden nog niet mogelijk om dierloze alternatieven te gebruiken voor experimenten van deze aard. Met dit project streven we er echter naar om 

het aantal muizen dat gebruikt zal worden te verminderen in nieuwe proeven.

In het boek 'Applied linear statistical methods' (Neter J, Kutner MH, Wasserman W, Nachtheim CJ) hebben we tabelen geraadpleegd waarmee het

mogelijk is voor de start van een experiment een schatting te maken van het minimum aantal dieren per groep dat nodig is per experiment om

statistisch significante resultaten te bekomen.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Momenteel wordt onderzoek op een  in vivo ondervoedingsmodel voornamelijk beschreven in C57BL/6 muizen, waarbij reeds aangetoond is dat deze 

muizen een ondervoed fenotype vertonen zoals ook wij wensen te verkrijgen gedurende deze experimenten.

 De muizen worden om de twee dagen klinisch opgevolgd. Bij progressief verlies van > 20% van het lichaamsgewicht of bij duidelijke tekenen van 

stress zal het proefdier onverwijld op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - cervicale dislocatie door een ervaren persoon).

Ondanks de behandeling van ondervoeding met  therapeutische voeding met een hoog vet gehalte, sterft nog 35% van de kinderen na hospitalisatie. 

Dit duidt aan dat de behandeling van deze kinderen niet optimaal is en mogelijks kan leidden tot sterfte of langdurige effecten die optreden op latere 

leeftijd. Het doel van dit project is om meer  inzichten te verwerven in de functie en veranderingen in het metabolisme gedurende de progressie van 

ondervoeding. Deze kennis zal dan leiden tot het ontwikkelen van een betere behandelingsstrategie voor de getroffen kinderen op korte en langere 

termijn.

Gedurende dit project zal gebruik gemaakt worden van mannelijke C57BL/6 muizen. 

Om de experimenten optimaal uit te voeren, is er nood aan 96 mannelijke C57BL/6 muizen van 3 weken oud.

De muizen met een 1% proteine dieet  zullen sterke metabolische veranderingen ondergaan, wat gepaard is met een vertraagde groei en een 

verminderde opname van de nodige nutrienten. Eveneens zal wekelijks van alle muizen enkele druppels bloed genomen worden via de staart.  De 

muizen, die het 1 % proteine dieet krijgen, zullen mogelijks ernstig lijden ondervinden en de overige groepen zullen een matige graad van ernst 

ondervinden door de handelingen die zullen uitgevoerd worden, maar zullen wel de nodige/gestandardiseerde nutrienten verkrijgen. Tijdens het 

verloop van de proeven zal er steeds aandacht besteed worden aan humane eindpunten (cfr. hieronder beschreven). Na afloop van de proef worden 

alle dieren verdoofd (mbv ketamine en xylazine) en gedood  dmv cervicale dislocatie door een ervaren persoon.

Helaas is er geen in vitro systeem voor handen dat de complexe in vivo inflammatie en de complexe veranderingen/ interacties in de verschillende 

organen kan nabootsen gedurende ondervoeding progressie. 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 hoeveel het minimum aantal dieren per groep vereist is

om bruikbare resultaten te bekomen. Eveneens werd een poweranalyse uitgevoerd, gebasseerd op tabellen uit het boek 'Applied linear statistical

methods' (Neter J, Kutner MH, Wasserman W, Nachtheim CJ).

Ernstig acute ondervoeding blijft de meest belangrijke oorzaak van kindersterfte wereldwijd en is direct en indirect verantwoordelijk voor 35% van de 

kindersterftes voor kinderen onder 5 jaar. Ondanks de nauwgezette opvolging en het volgen van de richtlijnen opgelegd door de 

wereldgezondheidsorganisatie (WHO), overleven meer dan 30% van de gehospitaliseerde zwaar ondervoedde kinderen niet.  De moleculaire pathways 

die gedurende de progressie en behandeling van ondervoeding worden aangetast, zijn niet goed begrepen. Deze kennis is noodzakelijk om mogelijks 

een betere behandeling voor ondervoeding voor te stellen en zo het aantal kindersterftes sterk te reduceren. Om deze reden willen we de moleculaire 

veranderingen in muizen met ontwikkelende ondervoeding over tijd opvolgen en vergelijken met NAFLD muizen (beide ziektebeelden bezitten vette 

lever). Eveneens willen we nagaan of  de huidige behandeling  op lange termijn de kinderen vatbaarder maken voor niet-overdraagbare ziekten. 

Gedurende dit project zal geen retrospectieve analyse worden uitgevoerd. Echter zal er wel een reflectie gebeuren over de resultaten van deze proef 

en het proefdier gebruik na finalisatie van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) ondervoeding, vroegtijdige kindersterfte, pathofysiologie, vette lever, glucose, metabolomics

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Inzichten in de functie van ernstig acute ondervoeding

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/2019; 12/2022
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

Pijn score P1: De dieren worden geïmmuniseerd en er wordt bloed afgenomen om de antilichaam respons na te gaan. Na de immunisaties worden de muizen 

geëuthanaseerd dmv CO2 vergassing, gevolgd door een finale bloeding en isolatie van de splenocyten. 

Het is onmogelijk om een specifieke immuunrespons op te wekken aan de hand van een dierloze methode. 

Rekening houdend met het nanobody- en dierafhankelijke variatie in immuun respons en de complexiteit van de aanmaak van monoklonale antlichamen 

worden 4 muizen per antigeen gebruikt.

Voor de aanmaak van antilichamen via de hybridoma technologie wordt bijna uitsluitend gebruikt 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 adequate huisvesting en humane eindpunten. Het welzijn van de dieren zal op dagelijkse basis geëvalueerd worden.

Voor diverse belangrijke ziektegebieden, met inbegrip van ontstekingen, trombose en kanker ontwikkelt Ablynx behandelingen gebaseerd op Nanobodies. 

Ablynx heeft meer dan 45 programma's in haar therapeutische 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 antilichamen onontbeerlijk.

Door onderzoek, analyse en opvolging van de verschillende ontwikkelde Nanobodies® kunnen belangrijke menselijke ziekten (o.a. Throboses, 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 

antilichamen met essentiële eigenschappen van kleine moleculen.

Een schatting van 200 muizen zal gebruikt worden voor de generatie van monoklonale antilichamen in een periode van 5 jaar.

neen

neen

neen

Aanmaak van muis antilichamen voor gebruik in in vitro met Nanobodies®

1/10/2019 - 30/09/2024

muis, antilichamen

neen

ja

neen

neen

neen
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit 

dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken 

en waarom er geen alternatieve  dierloze methode kan 

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom het 

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van 

de wetenschappelijke 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 latere pre-klinische studies zullen specifieke muismodellen worden gebruikt. Het is belangrijk dat deze labo experimenten kunnen doorgaan op 

cellen afkomstig van dezelfde muizen als in deze modellen van toepassing zijn. Bij aanvang van de experimenten worden deze muizen 

onmiddellijk geëuthanaseerd op een humane wijze (CO2-kamer) en is verder lijden dus niet van toepassing.

De muizen krijgen een tijdelijk verblijf in het animalarium van het UZ Gent. De muizen worden door de handelaar geleverd en vervolgens in 

optimale omstandigheden ingekooid door een ervaren persoon. Wanneer nodig, wordt het benodigde aantal muizen uit hun kooi gehaald, 

getransporteerd naar het labo van ons bedrijf in geschikte transportboxen, voorzien van bedding, hydrogel cups en voederkorrels, en aldaar 

geëuthanaseerd.

Het is de missie van ons bedrijf om met antilichaamfragmenten geneesmiddelen te ontwikkelen. Er worden muizen geëuthanaseerd afhankelijk 

van het aantal benodigde cellen/weefsels van deze dieren voor de geplande labo testen. Dit wordt steeds vooraf berekend en is afhankelijk van 

hoeveel antilichaamfragmenten of andere componenten moeten worden getest. Door onderzoek en ontwikkeling van antistoffen kunnen 

belangrijke menselijke ziekten (o.a. thromboses, osteoporose, immuun ziekten, kanker en ontstekingen) worden behandeld. 

200 muizen

Door de muizen een tijdelijk verblijf te geven – zonder verdere manipulaties, kunnen experimenten ingepland worden en in optimale 

omstandigheden worden uitgevoerd. Bij aanvang van de experimenten worden deze muizen onmiddellijk geëuthanaseerd op een humane wijze 

(CO2-kamer) en is verder lijden dus niet van toepassing. 

Voor bepaalde specifieke labo experimenten zijn primaire cellen van muizen nodig.

Er worden muizen geëuthanaseerd afhankelijk van het aantal benodigde cellen / weefsels. Dit wordt steeds vooraf berekend en is afhankelijk van 

hoeveel antilichaamfragmenten of andere componenten moeten worden getest. 

neen

Het huisvesten en transporteren van muizen in het animalarium van UZ Gent

van 01/10/2019 tot 30/09/2024

muis, transport, huisvesting 

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er werd voor dit model gekozen omdat er in dit diermodel gewerkt wordt met kankercellen afkomstig van muizen, die ingespoten worden in een 

muis, waardoor de interactie tussen de kankercellen en hun omgeving optimaal de echte ziekte omstandigheden benadert. Er kon ook voor 

alternatieve modellen gekozen worden (bv. met menselijke cellen), maar deze hebben ook allen hun nadelen (bv. minder goed model voor interactie 

kankercellen met hun omgeving). De belasting voor de proefdieren zou met deze verschillende modellen waarschijnlijk gelijkaardig zijn.

Elke actieve handeling van het experiment zal onder volledige verdoving gebeuren (behalve inspuitingen in de buik, de toediening van het 

experimenteel product m.b.v. een slangetje dat via de mond tot in de slokdarm of maag van de muis gaat, bloedafnames, en het wegen van de muis); 

zodra de dieren 15% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht verloren hebben, verlammingsverschijnselen of andere ernstige neurologische 

symptomen vertonen, of aanhoudende ernstige ademnood vertonen, zullen de dieren voor het einde van de proef gedood worden

Bij de mens zijn uitzaaiing van kanker naar de hersenen een ernstig probleem dat over het algemeen gepaard gaat met een slechte levensverwachting, 

en ook aanleiding kan geven tot ernstige klachten. De behandeling bestaat momenteel vooral uit operatie en/of bestraling van de uitzaaiingen. De 

mogelijkheden tot behandeling met medicijnen zijn beperkt. Bovendien worden patiënten met uitzaaiingen in de hersenen vaak uitgesloten van 

deelname aan studies met nieuwe anti-kanker medicijnen.

Indien in de hier voorgestelde proeven op muizen inderdaad bevestigd kan worden dat het experimenteel product een voordelig effect heeft bij 

hersenuitzaaiingen, dan zou dit een belangrijke stap zijn in de richting van een klinische studie bij patiënten met uitzaaiingen in de hersenen. 

muizen

192

De verwachte graad van ernst is "ernstig", en de dieren zullen op het einde van het experiment gedood worden.

In dit experiment zullen bij de muizen uitzaaiingen in de hersenen veroorzaakt worden, verder wordt er verwacht dat ook andere uitzaaiingen zullen 

ontstaan, in het bijzonder in de longen. Dit kan ernstige gevolgen hebben, afhankelijk van de grootte en de plaats van de uitzaaiingen. Het kan dan 

gaan om bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen, kortademigheid, of algemene verzwakking. Tijdens het experiment zullen de muizen bepaalde 

procedures ondergaan. Er wordt verwacht dat deze een beperkte impact zullen hebben op de dieren. Beeldvormingsonderzoeken en injectie in het hart 

zullen onder verdoving plaatsvinden. Andere onderzoeken beperken zich tot het toediening van het experimentele product of placebo (product zonder 

werking) m.b.v. een slangetje dat via de mond tot in de slokdarm of maag van de muis gaat, bloedafnames, inspuitingen in de buik, en het wegen van 

de muizen.

De muizen zullen de experimenten niet overleven. In een eerste, voorbereidend experiment, zal worden nagegaan hoe snel de uitzaaiingen groeien na 

injectie van de kankercellen. Dit is van belang als voorbereiding op het tweede experiment waarin de werking van het experimentele product zal 

worden nagegaan. De muizen zullen gedood worden wanneer ze bepaalde criteria van lijden bereiken (zie verder). In het tweede experiment zullen de 

dieren een voorafbepaalde (op basis van experiment 1) tijd na injectie van de kankercellen gedood worden (of vroeger als ze bepaalde criteria van 

lijden bereiken). Het doden zal gebeuren door cevicale dislocatie, wat betekent dat de wervelkolom van het dier wordt losgescheurd van de schedel.

Aangezien verwacht wordt dat het effect van het experimentele product in belangrijke mate het gevolg is van een effect op de tumoromgeving eerder 

dan op de kankercellen zelf, wordt verwacht dat een in vitro onderzoek veel minder informatief zou zijn dan een proefdieronderzoek. Een 

proefdieronderzoek staat ook dichter bij een klinische toepassing (belang van onder andere opname van het medicijn, en verspreiding tot in de 

hersenen).

Het aantal proefdieren wordt beperkt door het gebruik van medische beeldvorming. Hierdoor kan de evolutie van de uitzaaiingen in de tijd worden 

opgevolgd zonder dat het nodig is om telkens nieuwe dieren te doden op verschillende momenten. Verder is het vooropgestelde aantal dieren een 

maximale schatting op basis van de beschikbare gegevens.

Het experimenteel product wordt momenteel bij de mens klinisch aangewend voor het verbeteren van de leverfunctie. Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat het ook een anti-kanker effect zou kunnen hebben. In het bijzonder zijn er gegevens die erop wijzen dat het een positief effect kan hebben 

bij uitzaaiingen naar de hersenen.

In dit project zullen muizen kankercellen krijgen ingespoten waarvan we weten dat ze aanleiding geven tot uitzaaiingen naar de hersenen. Er zal 

worden nagegaan of behandeling van deze muizen aanleiding geeft tot minder en/of kleinere hersenuitzaaiingen, en/of tot een afname van de 

hersenuitzaaiingen wanneer de behandeling pas gestart wordt als de hersenuitzaaiingen al aanwezig zijn. Combinatiebehandeling met andere 

producten kan onderzocht worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) hersenuitzaaiingen, kankertherapie, therapierespons

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Een onderzoek naar het effect van een experimenteel product op kanker uitzaaiingen naar de hersenen in een muismodel.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Start 01/08/2019, looptijd maximaal 4 jaar.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Niet-technische titel van het project Aanleren van injecties in de milt van muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 09/2019 - 09/2020

Een buitenslandse onderzoeksgroep heeft van zijn lokale ethische commissie / verantwoordelijke overheid de toestemming gekregen om een 

muismodel te ontwikkelen voor de studie en evaluatie van een nieuw vaccin. Een belangrijke stap hiering is dat oplossingen rechtstreeks in de 

milt van de muis worden geïnjecteerd. De toeziende overheid heeft geëist dat, vooraleer de onderzoekers starten met hun experimenten, zij 

degelijk opgeleid worden in het geven van injecties rechtreeks in de milt. Wij zullen deze opleiding verzorgen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) opleiding, injectie, milt, muis

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

neen

De muis is het uiteindelijke dier waarop deze techniek zal uitgeoefend worden.

Verdoving tijdens de procedure

onderzoek en ontwikkeling van een vaccin ter preventie van hepatitis virusinfecties.

muis

25

verwachte ernstgraad: licht.

Na de opleiding zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Niet mogelijk

Enkel het minimale dieren nodig om degelijk op te leiden zal gebruikt worden (maximaal 10 per persoon)
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muizen verkregen met dit project zullen gebruikt kunnen worden voor de studie naar humane leverziektes. Dit kan bvb leiden tot nieuwe medcatie

ter behandeling van bvb. virale hepatitis.

muis

6.240

alle manipulaties die een gemiddelde graad van pijn of stress zouden veroorzaken worden onder  verdoving uitgevoerd.

Waar mogelijk worden in vitro technieken toegepast, maar aangezien niet alle in vivo eigenschappen van levercellen in vitro nagebootst kunnen

worden, is het voor bepaalde specifieke toepassingen noodzakelijk om in vivo onderzoek uit te voeren.

Het aantal dieren dat gebruikt zal worden bij specifieke experimenten zal bepaald worden via statistische analyse.

De experimenten waarvoor de dieren gebruikt zullen worden kunnen momenteel niet uitgevoerd worden in celcultuur. De enige alternatieven zijn de

mens en mensapen. De hier beschreven modellen laten ons echter toe de muis als alternatief te gebruiken voor mensapen.

Pijn wordt vermeden door alle pijnlijkemanipulaties onder verdoving uit te voeren. Bovendien zullen de dieren dagelijks worden opgevolgd.

Dit project beschrijft het in stand houden van een kolonie muizen waarin humane leverziekten kunnen bestudeerd worden. Deze muizen zullen in

verschillende projecten worden gebruikt waarvoor telkens een specifieke goedkeuring zal gevraagd worden bij het ethisch comité.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) muis, transplantatie 

ja

je

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Productie van muizen waarin humane leverziekten kunnen bestudeerd worden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 09/2019 - 4 jaar
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen of dieren? (Maximaal 700 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 verwachten dat deze dieren tekenen van epilepsie vertonen vermits dit het geval is bij mensen die dezelfde mutatie hebben. De 

graad van epilepsie is op dit moment onzeker en onmogelijk te voorspellen. Gebaseerd op onze vorige ervaringen met epilepsie 

diermodellen, verwachten we eerder milde aanvallen die niet leiden tot een kortere levensduur. De dieren zullen uiteindelijk 

gebruikt worden in gedrags studies en weefsels zullen geextraheerd wordin in terminale experimenten.

De muis heeft organen en fysiologie die vergelijkbaar zijn met die van mensen en het genoom van deze soort is gemakkelijk te 

manipuleren, het heeft grote nestgroottes en is dus uitermate geschikt voor genetische studies, en het heeft een relatief korte 

levensduur waarbinnen het een breed spectrum van ziekte kenmerken kan vertonen. Er is op dit moment geen geschikt alternatief 

beschikbaar.

We schatten dat 250 muizen zullen worden gebruikt voor het doel van deze studie. Deze aantallen werden bereikt door het aantal 

muizen te berekenen dat nodig is om de lijnen te handhaven, evenals het aantal muizen dat nodig is om kruisingen op te zetten 

voor het genereren van homozygote / heterozygote en WT-dieren voor toekomstige gedragstests en immunohistochemische en 

elektrofysiologische analyse. Dit is een minimum aan tal dieren gebaseerd op onze vorige uitgebreide ervaringen met muizen 

kolonies.

Muizen zijn op dit moment de standaard in epilepsie onderzoek wegens de goed gekarakteriseerde testen die beschikbaar zijn. Alle 

dieren zullen de beste zorg krijgen. Elke behandeling van muizen zal proberen hun ongemak en angst te minimaliseren. Toepassing 

van analgetica zou de gedragsuitlezing maskeren die moet worden geobserveerd en beschreven. Inademing van kooldioxide 

gevolgd door cervicale dislocatie zal worden gebruikt om muizen te euthaniseren. De dood wordt geverifieerd door cervicale 

dislocatie uit te voeren. Deze methode veroorzaakt de minste hoeveelheid ongemak en angst.

West syndroom is een vorm van infantiele epilepsie gediagnosticeerd bij 1 op 3500 kinderen. Het wordt als catastrofaal beschouwd 

gezien de hoge prevalentie van ontwikkelingsachterstanden en het gebrek aan adequate behandelingsopties. Met behulp van 

exome sequencing identificeerden we een GABRA2 A407K-mutatie in een meisje van 15 maanden oud dat symptomen van het West-

syndroom vertoonde sinds de leeftijd van 3 maanden. Het GABRA2-gen codeert voor de α2-subeenheid die wordt gevonden in 

GABAA-receptoren (GABAARs), een familie van Cl-permeabele ionenkanalen die synaptische remming in de hersenen mediëren. Hier 

onderzoeken we de link tussen deze mutatie en West syndroom.

Ons werk heeft het potentieel om nieuwe conceptuele inzichten te genereren in de rol van GABAA-receptoren in infantiele 

spasmen en kan een rechtstreekse invloed hebben op het leven van de patiënt. Na succesvolle voltooiing kan de 

epilepsiegemeenschap onze gegevens opnemen in sequencing-benaderingen om een mogelijke diagnose van het West-syndroom te 

helpen versnellen. Ook zal de GABRA2 A407K-muislijn die in het kader van dit project zal worden ontwikkeld, worden gedeeld met 

epilepsie-onderzoekers als een hulpmiddel om West syndroom verder te onderzoeken.

C57BL6/J - 250

neen

neen

ja

Een mutatie in GABRA2 veroorzaakt West syndroom

4 jaar

GABRA2, epilepsie

ja

neen

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Het effect van een RORgt inhibitor, een potentieel nieuwe behandeling, in een spondyloarthritis (SpA) muismodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Start bij goedkeuring ECD, looptijd 3 jaar

Spondyloarthritis (SpA) is een ernstige chronische ziekte, waarbij onsteking van de gewrichten leidt tot pijn en mogelijk eens functie beperking. Het 

komt voor bij ongeveer 1% van de Westerse bevolking en de ziekte begint meestal rond de leeftijd van 30 jaar. In onze onderzoeksgroep is gebleken 

dat ongeveer 50% van de patiënten ook leidt aan een microscopische darmonsteking. IL-23 is een cytokine dat een belangrijke rol blijkt te spelen in 

deze ziekte. Momenteel zijn er nog onduidelijkheden wat de exacte bijdrage van IL-23 in het ziektebeeld is, en hoe dit kan getarget worden in een 

mogelijks nieuwe behandeling. RORgt is een molecule die een belangrijke rol speelt in de IL-23 immuun as. In deze proef willen we testen wat het 

effect is van een RORgt inhibitor, een mogelijks nieuwe behandeling voor SpA, in een muismodel dat de kenmerken van SpA vertoont (gewrichts- en 

darmonsteking te wijten aan te hoge hoeveelheden IL-23 in het lichaam).

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Spondyloarthritis, behandeling, RORgt inhibitor, IL-23, gewrichtsontsteking, darmontsteking

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De gebruikte diersoort (muis) wordt standaard gebruikt in dit soort onderzoek. Muizen zijn erg geschikt om het immuunsysteem te onderzoeken; er 

zijn geen diersoorten die minder pijn ervaren en toch betrouwbaar genoeg zijn voor dit experiment. Muizen vertonen voldoende gelijkenissen met de 

humane situatie.

De dieren worden dagelijks opgevolgd en indien nodig (bepaald aan de hand van vooraf opgestelde criteria zoals gewichtsverlies en hydratatie 

toestand) worden humane eindpunten toegepast en worden de dieren geëuthanaseerd. De muizen krijgen zachte kooivulling ter beschikking en 

worden steeds in groep gehuisvest, om hun natuurlijke gedragingen zoveel mogelijk toe te laten. De personen die de dieren hanteren zijn hierin 

ervaren om de stress tot een minimum te beperken.

Dit onderzoek kan kennis bijbrengen over de rol van specifieke moleculen in het ontstaan of de progressie van ontstekingsprocessen. Dit is nuttig 

omdat we hierdoor verder onderzoek kunnen doen naar specifieke behandelingen die gericht zijn op deze moleculen. 

Voor dit onderzoek zullen muizen gebruikt worden.

Er zullen maximaal 161 muizen gebruikt worden voor deze studie. 

De muizen zullen door aanwezigheid van grote hoeveelheden IL-23 een gewrichts- en darmontsteking ontwikkelen en zullen een matige vorm van pijn 

ondervinden. Tijdens de proef worden de dieren klinisch opgevolgd en wordt er ingegrepen indien bepaalde welzijns criteria niet langer behaald 

worden. Na de proef zullen de dieren geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie en de weefsels zullen gebruikt worden voor verdere analyses. 

Inflammatoire aandoeningen zijn complexe ziekten waarbij verschillende cellen van het afweersysteem betrokken zijn. Gezien de complexiteit van het 

afweersysteem en het effect van omgevings- en genetische factoren is het momenteel nog niet mogelijk om zonder proefdieren het verloop van de 

ontsteking te bestuderen.

Er wordt het minimum aantal dieren gebruikt per experiment om een duidelijk, statistisch verschil tussen de behandelingen aan te tonen.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

neen

neen

neen

neen

01/10/2019-01/10/2023

spierziekten, musculaire dystrofie, osmolyten, spierherstel

ja

Het mdx muismodel is het standaard model voor humane Duchenne musculaire 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. 

neen

neen

neen

Op een leeftijd van 3-4 weken ontwikkelen mdx muizen 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 ernstgraad van het mdx fenotype wordt 

omwille van deze redenen ingeschat als matig. Voor Western Blot en histologie experimenten worden de muizen ( n= 90 mdx en n=90controles ) met 

behulp van cervicale dislocatie opgeofferd (in vitro experiment). De verwachte graad van de experimenten met betrekking tot krachtmeting (n=40 mdx en 

n=40 controles) wordt als matig beschouwd aangezien de dieren verdoofd worden.

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. 

Duchenne spierdystrofie (DMD) is een erfelijke spier-degeneratieve aandoening veroorzaakt door deficiëntie van het membraan-geassocieerde 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.

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.

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 ledemaat skeletspierfibrose. 

Een totaal van 130 mdx muizen en even veel controle muizen zullen worden gekweekt voor dit onderzoek. 

De muizen zullen worden geëuthanaseerd op verschillende leeftijden, tussen 4,6, 8, 10, 12, 26, en 52 weken.

Looptijd van het project

Hoe gaan de spieren om met stress in musculaire dystrofie Vulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



546
Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Verstoring van cytoskelet-plasmamembraan interacties geeft aanleiding tot misvormingen van intercalaire schijven en induceert cardiomyopathie

2 jaar

Beta-actin, intercalaire schijf, AVC, aritmie, cardiomyopathie

ja

neen

neen

neen

neen

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 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. 

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.

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 (beta-actin-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.

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. 

Mus Musculus. Aantal 144 (108 (1) + 32 (2) + 4 (3)) 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Niet-technische titel van het project Studie naar de aanwezigheid van een metabolisch verstoorde zone rond een hersenbloeding in het rat collagenase-model

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2022

Onderzoek heeft aangetoond dat er zich rond een hersenbloeding een zone van metabolisch verstoord weefsel bevindt. Zowel in mensen als 

dieren werden metabole veranderingen in glucosemetabolisme, mitochondriale functie en aminozuurconcentraties waargenomen in deze zone. 

Weinig is echter geweten over de rol van deze veranderingen in het ontstaan van secundaire hersenschade na een hersenbloeding. Het doel 

van deze studie is het aantonen van de aanwezigheid van een metabole penumbra in het rat collagenase-model en het in kaart brengen van 

de dynamiek van glucosemetabolisme en neuroinflammatie in deze zone. Er wordt verwacht dat een hypermetabole regio aanwezig is rond de 

bloeding tijdens de eerste vier dagen na collagenase-injectie. Het aantonen van een metabole penumbra in dit diermodel kan toekomstig 

onderzoek over de pathofysiologische ontstaansmechanismen van secundair letsel na hersenbloedingen faciliteren.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) intracerebrale bloeding, metabole penumbra, collagenasemodel

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In studies waarin het collagenase model gebruikt wordt, wordt zeer vaak gekozen voor ratten. Ook zijn de hersenen van ratten voldoende groot 

om een hersenbloeding te induceren en gedetailleerde beeldvorming uit te voeren en is er een stereotactische atlas beschikbaar voor dit 

diermodel. De gedragstesten die uitgevoerd zullen worden, zijn ook gevalideerd bij de rat.

Dieren worden vanaf een week voor de operatie tam gemaakt zodat ze gewoon worden aan de onderzoeker en hun stress-niveau laag blijft. In 

de kooien worden knaagblokjes toegevoegd en na gedragstesten krijgen de dieren een Honey-Loop als beloning. Indien ze tekenen van pijn 

vertonen, wordt pijnstilling toegediend.

Er is weinig gekend over de perihematomale regio en de metabole veranderingen die erin plaatsvinden. Ook is deze zone in het rat 

collagenase-model nog niet gekarakteriseerd. Kennis van de metabole en neuroinflammatoire processen die zich afspelen in de zone rond een 

hersenbloeding zou verder onderzoek naar het ontstaansmechanisme van secundair letsel na hersenbloeding kunnen bevorderen. Dit zou 

uiteindelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van preventie- of behandelingstechnieken van secundaire hersenschade na intracerebrale 

bloeding. 

25 Sprague-Dawley ratten (mannelijk) 

Graad van ernst: ernstig. Dieren worden geïnjecteerd met collagenase, resulterend in een hersenbloeding en uitval van motorische functies in 

de contralaterale kant (=rechterkant) van het lichaam, waarbij voornamelijk de rechtervoorpoot aangetast is. Dit kan aanleiding geven tot stress 

en verminderde eetlust. Wel wordt al het mogelijke gedaan om deze negatieve effecten tegen te gaan, zoals het gebruik van pijnstilling en het 

handelen van de dieren. Wanneer ze tekenen van pijn vertonen gedurende minstens drie opeenvolgende dagen (niet eten of drinken, 

gekromde rug, agressie, horizontaal stretchen…) wordt een overdosis pentobarbital (180 mg/kg, ip) toegediend. Deze manier wordt eveneens 

gebruikt bij het euthanaseren van de dieren na afloop van de proef. 

In dit project wordt beoogd om in vivo een hersenbloeding uit te lokken en daarna de aanwezigheid van een metabole penumbra aan te tonen 

met PET-imaging. Dit is tot op heden niet mogelijk zonder het gebruik van levende proefdieren. 

Het aantal dieren werd berekend op basis van de literatuur (6/13 ICH patiënten vertoonden een hypermetabole regio rond de bloeding 2-4 

dagen na onset, Zazulia 2009). We willen dit aantal reproduceren in ons dierexperimenteel onderzoek. Naast deze 13 dieren, worden 9 

controledieren en 3 dieren om de technieken te oefenen aangevraagd. Negen controledieren worden aangevraagd om drie controledieren te 

hebben per tijdstip dat een subgroep van de dieren geëuthanaseerd wordt (dag 1, 3 en 7). Er wordt verwacht dat drie extra dieren volstaan om 

de nodige technieken in te oefenen.  
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

nee

nee

Hier willen we de rol is van Dnmt3b 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 Dnmt3b 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.   

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.

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.

muizen

57 muizen

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.

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.

nee

nee

nee

Niet-technische titel van het project De rol van het DNA methyltransferase Dnmt3b in leukemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 15/09/2019 voor een periode van 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) DNMT3B, T-ALL

ja

nee

nee
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Studie van de onderhuidse kapselvorming rond een polymeer in levende knaagdieren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

Het onderzoek richt zich vooral op de interactie tussen een nieuw implantaat op basis van flexibel polymeer, en onderhuidweefsel. Het polymeer en 

weefselcontacterende materialen zijn biocompatibele materialen die reeds gebruikt worden in oog-implantaten. De manier waarop het polymeer en 

andere materialen samen echter door de huid ingekapseld worden, is nog onbekend. Deze studie onderzoekt het kapselvorming op cellulair niveau, 

waarbij gekeken wordt naar afweer tegen de materialen en de evolutie van het kapsel. Verder willen we kijken of de materialen zelf niet beschadigd 

raken doordat ze in weefsel zitten (biostabiliteit).

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) polymeer, kapselvorming, celaanhechting

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Ratten zijn de kleinst bruikbare dieren voor deze studie. Door hun grootte is het mogelijk om 6 samples per dier te implanteren. In muizen zouden 

minder samples geïmplanteerd kunnen worden, waardoor er meer dieren gebruikt zouden moeten worden. Indien we nog grotere laboratoriumdieren 

zouden gebruiken, zouden er veel meer samples per dier geïmplanteerd kunnen worden en zou het totaal aantal dieren lager uitvallen, maar dan 

wordt er minder tot geen rekening gehouden met de interindividuele variatie in het omkapselen, waardoor de kracht van de informatie veel minder is. 

De dieren worden onder volledige verdoving gebracht voor de kleine chirurgische ingrepen. De stalen zijn zo klein en dun dat de dieren er geen last 

van hebben tijdens het bewegen. De implantaten zijn zo dun dat de sneetjes met chirurgische lijm gesloten kunnen worden ipv hechtingen. Om 

ontstekingsreacties te vermijden wordt er ontsmet en zoveel mogelijk steriel gewerkt. Er wordt achteraf extra lokale pijnstilling voorzien. 

Het menselijk lichaam wordt via het zenuwstelsel of -netwerk gecontroleerd en bijgestuurd door elektrische pulsen. Bij bepaalde chronische patiënten 

kan dit systeem van slag raken. Het systeem wordt dan overgevoeldig voor triggers; een trigger die bij niet-zieke patiënten geen gevolgen heeft, kan 

bij chronische patiënten een hele cascade aan reacties ontketenen. Door gebruik te maken van slimme bio-elektronica kunnen we via lichte elektrische 

pulsen de zenuwwerking moduleren en de overgevoeligheid onderdrukken. De huidige bio-elektronische systemen die in het lichaam geplaatst worden, 

zijn echter vaak groot en invasief, hetgeen kan leiden tot infectie en/of huiderosie. In dit project onderzoeken we mogelijkheden om hiervoor een 

nieuw soort materiaal te gebruiken. Dit dun en flexibel polymeer maakt het mogelijk om elektroden te miniaturiseren. De implantaten zijn zo dun zijn 

dat ze makkelijk onder de hoofdhuid geplaatst kunnen worden zonder dat ze zichtbaar of voelbaar zijn. 

Ratten

12

De handelingen worden beschouwd als licht. De dieren worden onder verdoving gebracht. Via 6 snedes worden 6 stukjes materiaal ingebracht. De 

stukjes zijn zo dun dat de ratten er geen last van zullen hebben bij bewegen. In de daaropvolgende maanden worden de stukjes op 2 verschillende 

tijdstippen weggehaald, telkens onder volledige verdoving. Na elke operatie zullen de snedes weer genezen. Er wordt geen ontstekingsreactie verwacht 

op het materiaal. Om ontstekingen ter hoogte van de sneetjes te vermijden wordt er ontsmet en zoveel mogelijk steriel gewerkt. Na afloop van het 

onderzoek (max. 6 maanden) kunnen de dieren hergebruikt worden voor ander onderzoek, of - als er na enige tijd nog geen vraag is voor hergebruik - 

worden gedood (via een inspuiting).

Enkel in levende dieren is het mogelijk om te volgen op welke manier het weefsel op het materiaal gaat reageren. Het onderhuids weefsel kan óf 

vergroeien met het polymeer, óf een kapsel eromheen vormen. De specifieke aanhechting van de huid kan alleen in vivo bestudeerd worden. Er zijn 

momenteel nog geen mogelijkheden beschikbaar die dit proces in vitro na te bootsen.

Een statistische analyse werd uitgevoerd om te berekenen wat het laagst mogelijk aantal dieren is, om toch met voldoende zekerheid een conclusie te 

kunnen trekken uit de gegevens. Eén van de doelen is om uit te sluiten dat er afweerreactie is tegen de materialen. Men verwacht dit bijna niet. Om 

met een power van 90% en alpha niveau 5% zekerheid te hebben, zijn 18 samples nodig (3 per rat in 6 ratten). Omdat we op 2 tijdstippen analyseren 

en er twee soorten implantaten getest worden, komen we op een totaal van 12 ratten, met 6 implantaten in elk dier.



550

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar leverziekte ten gevolge van geneesmiddel gebruik in een muismodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Cholestase geïnduceerd door toediening van cyclosporine. In dit onderzoek willen we de effecten van cholestasie-geïnduceerde cholestase nagaan en 

verder karakteriseren, om zo meer begrip te hebben in de betrokken mechanisme van geneesmiddel-geïnduceerde cholestase in de mens. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Leverschade, galwegenschade, darmschade 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Het ontdekken van nieuwe mechanisme betrokken in geneesmiddel-geïnduceerde cholestase kan bijdrage aan een verbeterd in vivo  model voor het 

tijdig opsporen van geneesmiddel-geïnduceerde cholestase in klinische studies. 

Muizen

Ongeveer 40 muizen

Er zal gewerkt worden met een muismodel dat de humane effecten van cholestatische leverschade nabootst. Hierbij wordt het leverlijden geïnduceerd 

met behulp van een cyclosporine A toediening. Slechts een beperkt deel van de muizen die tot het eindstadium wordt gehouden, kunnen gedurende 

een korte periode lijden ondervinden (matig). Deze dieren worden dan ook niet langer gehouden dan nodig en humane eindpunten worden steeds 

gehanteerd. 

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
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het enterisch zenuwstelsel bestaat uit een verzameling van neuronen die onafhankelijk kunnen funtioneren van het centraal zenuwstelsel en de 

contractiliteit van de darm controleren en moduleren. Er worden meer dan 25 transmitters of potentiële transmitters vrijgesteld waaronder 

acetylcholine, aminozuren, peptiden, stikstofmonoxide en koolstofmonoxide. Deze eigenschappen maken van de preparaties van de myenterische 

plexus-longitudinale spierlaag van de cavia een modelsysteem dat een wijd gebruik kent in farmacologisch onderzoek.

De kooien van de cavia's worden steeds voorzien van voldoende nestmateriaal en schuilhuisjes.

Door het vinden van meerdere cryptische peptiden in het prepro-NMS kan een volledig nieuw peptidesysteem bloot gelegd worden, wat zal bijdragen 

tot onze kennis over de rol van deze neuropeptiden in het lichaam.

Cavia

52

Het dier zelf ondervind geen negatieve effecten van de experimenten vermits het om een terminaal experiment gaat. De dieren worden eerst verdoofd 

met CO2 wat geen schade berokkent aan het dier. Daarna worden ze geëuthanaseerd dmv decapitatie en wordt het ileum geïsoleerd om ex vivo 

experimenten op uit te voeren. 

Tot op heden zijn er geen alternatieve in vitro  methoden beschikbaar die functionele effecten van peptiden op het cholinerg zenuwstelsel kunnen 

onderzoeken. Bovendien wordt het ileum van de cavia frequent gebruikt voor in vitro bio-assays.

Het geïsoleerde ileum wordt zodanig geprepareerd zodat 12 peptiden per cavia onderzocht kunnen worden.

Het doel van deze studie is de evaluatie van prepro-NMS afgeleide peptiden in een bio-assay waarbij het effect wordt nagekeken op contracties van 

het cavia-ileum, uitgelokt door elektrische stimulatie van de cholinerge zenuwcellen. Dit laat toe bioactieve peptiden te vinden en op deze manier het 

cryptisch prepro-NMS systeem te ontrafelen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Peptiden, cavia, enterisch zenuwstelsel, spiercontracties

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Functie van peptiden afkomstig uit eiwitafbraak

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De keuze voor de muizen werd bepaald door 1) de expertise die reeds verworven werd tijdens het werken met de muis als proefdier, 2) de validatie 

van het chronische DSS-geïnduceerde colitis model in deze diersoort, 3) een grondige literatuurstudie. 

De muizen worden 3x per week gewogen en klinisch opgevolgd. Dagelijks wordt het algemeen welzijn van de muizen geëvalueerd. Verder worden ze 

niet langer dan noodzakelijk in leven gehouden. Bij duidelijke tekenen van distress zal het proefdier onverwijld op humane manier gedood worden 

(humaan eindpunt - cervicale dislocatie door ervaren persoon)

Met dit project kunnen we nieuwe inzichten verwerven in de pathogenese van IBD die als nieuwe therapeutische aanknopingspunten kunnen fungeren

voor de behandeling van deze ziektebeelden.

We maken gebruik van wild-type dieren en genetisch gemodificeerde dieren. 

Om de beschreven experimenten te kunnen uitvoeren is er nood aan 148 dieren. 

Jammer genoeg is er geen in vitro systeem/opstelling voor handen die de complexe in vivo darminflammatie en-fibrose kan nabootsen. Daarnaast

hebben we nood aan Phd1-/-, vav:cre en col1a2:cre muizen om te kunnen nagaan wat het effect is van volledige Phd1 knockout, hematopoetische en

fibroblast-specifieke neerregulatie van prolyl hydroxylase 1 op inflammatie-geïnduceerde fibrose. Hierdoor zijn we genoodzaakt om dieren te gebruiken

voor onze experimenten. 

In het boek 'Applied linear statistical methods' (Neter J, Kutner MH, Wasserman W, Nachtheim CJ) hebben we tabelen geraadpleegd waarmee het 

mogelijk is voor de start van een experiment een schatting te maken van het minimum aantal dieren per groep dat nodig is per experiment om 

statistisch significante resultaten te bekomen.

Patienten met inflammatoir darmlijden (IBD) lijden aan een chronische darmonsteking die gekenmerkt wordt door perioden van herstel en

opflakkeringen. De etiologie en pathogenese van deze aandoeningen worden uitgebreid onderzocht, maar zijn tot op heden nog niet volledig

ontrafeld. In dit onderzoek trachten we de rol van prolyl hydroxylase 1 tijdens de ontwikkeling van IBD-geassocieerde fibrose beter te begrijpen met

het oog op ontwikkeling van nieuwe farmacologische aanknopingspunten. Verder willen we nagaan of neerregulatie van prolyl hydroxylase 1

bescherming kan bieden in een experimentele modelen voor deze belangrijke intestinale complicatie.

Ja, na afloop van elke dierproef of ten laatste na afloop van het volledige project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) darmfibrose, prolyl hydroxylase 1, inflammatoir darmlijden

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Niet-technische titel van het project De rol van de zuurstofsensor prolyl hydroxylase 1 in de ontwikkeling van littekenweefsel in de darm als gevolge van landurige ontsteking ter hoogte 

van de darm

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het immuun deficiente muismodellen (BEIGE/J en SWISS nu/nu) zijn gezien hun immuun-incompetentie (namelijk de afwezigheid van T-cellen), een 

frequent gebruikt model in het kankeronderzoek en laat de groei, invasie en metastasering van humane tumorcellen toe. Dit model is dus de gouden 

standaard in de eerste fase van het oncologisch onderzoek.

Daarnaast zullen ook andere muizen gebruikt worden (i.e. BALB/C) in dit onderzoek. Deze diersoort werd reeds uitvoerig getest, en uitermate geschikt 

bevonden voor evaluatie van immunotherapie (zogenaamde immune checkpoint inhibitoren)

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, vroegtijdig te euthanaseren.

nieuwe therapeutische strategieën worden nagegaan met focus op belangrijke signaalknopen in stroma (maar ook tumorcellen). Geslaagde 

experimenten kunnen een aanknopingspunt zijn voor start van klinische trials bij patienten. Metastasering is nauwelijks behandelbaar, en minimale 

doorbraken zijn belangrijk om patienten beter te kunnen behandelen.

mus musculus: Beige J, Swiss nu/nu, Balb/C

Beige J 288; Swiss nu/nu 288 en Balb C 288

De dieren zullen voor/tijdens de injectie van de kankercellen verdoofd worden en ook een pijnstiller toegediend krijgen. Hierdoor zal het ongemak van 

de dieren beperkt zijn. Na de operatie zullen de dieren een licht ongemak ondervinden van de operatiesnede en draadjes. Dit verdwijnt echter snel, 

gezien de vlotte genezing.

Bij de ontwikkeling van de tumor (beide muismodellen) zullen de muizen matig ongemak ondervinden. De muizen worden dagelijks opgevolgd en bij 

tekenen van ziekte (bv. door metastasen) worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

Er zijn momenteel geen alternatieve dierloze methoden voorhanden die het complexe proces van metastasering kunnen nabootsen.

Er werden reeds uitvoerig in vitro testen (labotesten) uitgevoerd om de meest werkzame pharmacologische agentia te kunnen selecteren. Enkel deze 

agentia worden nu ook in de diermodelen gebruikt.

Een tumor is meer dan een opeenhoping van genetisch veranderde cellen. Kankercellen bestaan in een complexe tumoromgeving bestaande uit een 

kanker-geassocieerde fibroblasten (CAF), endotheelcellen en immuuncellen. CAF zijn belangrijke bijdragers aan metastase. Bovendien kunnen de 

tumorbevorderende cytokines en ECM geproduceerd door CAF immuuncellen afweren om de werking van immuun checkpoint-therapie te voorkomen. 

In-vitro gegevens hebben aangetoond dat CAF uit verschillende tumorbronnen cruciale signaalknopen hebben om hun fenotype te behouden. 

Enkelvoudige of combinatorische farmacologische Immunotherapie zorgt voor een revolutie in het klinische beheer van meerdere tumoren. Echter, 

slechts een fractie van patiënten met kanker reageert op immunotherapie Er is significant literatuuronderzoek beschikbaar om immuunstimulantie 

rationeel te combineren met CAF-remmers met als uiteindelijk doel de remming van de immuuncontrolepunten te verbeteren

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project nagaan van nieuwe therapieën op uitzaaiingen van tumorcellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-10-2019-30-09-2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Op basis van orthologie zou muis een betere keuze zijn. Echter heeft de zebravis een tal van voordelen. De embryo's die we gebruiken zijn transparant 

waardoor in vivo opvolging van de tumorgroei via fluorescentie microscopie mogelijk is. De embryo's ontwikkelen ook ex uterus waardoor we ze in 

een vroeg stadium zonder adaptief immuunsysteem kunnen gebruiken. Daarnaast huisvesten ze ook een aanzienlijk lager aantal cellen waardoor een 

statistisch relevante populatie kan gecreëerd worden, ook voor CTCs.

De embryo's worden verdoofd met tricaine bij elke vorm van handeling. Daarnaast worden ze gehuisvest in een aparte incubator die hetzelfde 

dag/nacht lichtcyclus aanneemt als de natuurlijke vorm. De tumorgrootte wordt elke dag waargenomen. Indien deze te groot worden zullen de vissen 

geeuthanaseerd worden.

Een zebravis xenograft platform kan gebruikt worden om de respons op bestaande en nieuwe kankerbehandelingen te voorspellen. Patiënten die 

resistentie vertonen tegen een behandeling in het PDX model kunnen eventueel beroep doen op een andere therapie die betere resultaten vertoonde 

in het PDX model. Daardoor hoeven patiënten geen behandelingen, met veel bijwerkingen te doorstaan zonder nut. Ook economisch kan dit platform 

voordelen opleveren. Gepersonaliseerde behandelingen zijn heel kostelijk voor de samenleving. Door ze enkel toe te dienen bij patiënten die er 

voordeel van ondervinden haalt men de kost naar beneden en de voordelen zijn hoger. 

zebravis (volwassen + embryo jonger dan 7 dagen)

216800 embryo's casper, 300 volwasen casper

Handelingen gebeuren steeds onder verdoving (1x tricaïne oplossing), het verdragen van de gevormde tumor wordt beschouwd als een lichte ernst. Na 

het experiment worden de zebravissen geëuthanaseerd voor post mortem read-out.

PDX model in zebravis is reeds een vervanging voor muis-PDX. In vitro experimenten om therapieën te testen gebeurd ook maar er zijn enkele 

beperkingen die het niet toelaten de resultaten te extrapoleren naar de patiënt. Het gebrek aan vasculatuur, stromale cellen en driedimensionale 

schikking zijn de grootste argumenten om over te gaan naar PDX.

Door het oefenen van het injecteren weten we ongeveer welke injectie-efficientie we bekomen en kunnen we een schatting maken over het nodige 

aantal injecties. Door het regelmatig oefenen wordt deze efficiëntie steeds groter en kunnen we het aantal doen dalen.

ovariumkankerpatiënten kennen een hervallend klinisch patroon. Telkens de patiënt hervalt bestaat de kans dat de ontwikkelde kanker resistentie 

vertoont op de vorig toegediende therapie. Momenteel is geen test of moleculaire merker beschikbaar die dit kan voorspellen. Daarom wensen we een 

platform uit te bouwen van zebravis PDX modellen om deze therapie te testen alvorens ze  opnieuw wordt toegediend. Daarnaast testen we ook 

nieuwe therapieën om het potentieel in verschillende tumortypes in kaart te brengen.

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zebravis, xenograft, circulerende tumorcellen, ovariumkanker, heldercellig ovarium carcinoom

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van een in vivo voorspellende test voor gepersonaliseerde ovariumkanker behandeling: testen van nieuwe therapieën in zebravis 

xenografts

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) november 2019-november 2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In dieronderzoek naar NAFLD werd zowel door ons als algemeen het meest ervaring opgedaan met muizen. Dit specifieke muismodel is geschikt 

omdat het de omstandigheden van de aandoening bij de mens (obesitas, verhoogde suikerspiegel, opstapeling van vetten in de lever) goed nabootst. 

Dit stelt ons dan in staat om de resultaten die we bekomen te vergelijken met wat in patiënten gebeurt.

Het welzijn van de muizen wordt dagelijks gecontroleerd, waarbij nauw gelet wordt op tekenen van lijden, zoals gedragswijzigingen, uitdroging, 

verminderde eetlust, futloosheid… Indien nodig worden de betreffende muizen uit hun lijden verlost. De dagelijkse behandeling wordt uitgevoerd door 

een persoon vertrouwd met deze techniek, wat de stress minimaliseert. Op het einde van de proef worden de muizen eerst verdoofd om zo pijn en 

stress te beperken.

Lanifibranor wordt ook onderzocht in patiënten met vette leverziekte. De kennis die in deze proeven (samen met proeven op celmateriaal) vergaard 

wordt kan dan ook bijdragen tot de ontwikkeling van dit medicament (informatie mbt specifieke effecten, bijwerkingen, metabool profiel...). Dit kan 

ook bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwere producten die op PPARs inwerken.

Muizen

64 muizen

We verwachten een matige ernst tijdens de proef. De muizen worden obees, wat algemeen hun gedrag kan beïnvloeden (maar dit veroorzaakt geen 

pijn). Tijdens de laatste 6 weken van de proef wordt het product dagelijks toegediend via gavage (injectie via de mond rechtstreeks in de maag). Bij 

goede toediening hebben de dieren hiervan slechts kortdurend last. Bij het beëindigen van het experiment worden de dieren gedood om stalen van de 

lever af te kunnen nemen.

Voorgaande proeven, ook met celmateriaal ipv dieren, hebben het potentieel van lanifibranor vastgesteld. Om dit te bevestigen in een proefopzet met 

obesitas is het gebruik van proefdieren noodzakelijk.

Het aantal behandelingsgroepen wordt beperkt gehouden om het totaal aantal dieren te verminderen.

Vette leverziekte (NAFLD) is tegenwoordig de meest voorkomende chronische leverziekte wereldwijd, en hangt nauw samen met overgewicht/obesitas 

en metabole aandoeningen zoals suikerziekte. Er is nog geen goedgekeurde medicamenteuze behandeling beschikbaar hiervoor. In dit project gaan we 

het effect na van lanifibranor, wat een medicijn is dat werkt op een groep receptoren, 'PPARs' geheten. Deze PPARs spelen een belangrijke rol in de 

stofwisseling en in ontstekingsprocessen, en vormen dus een interessant doelwit in NAFLD. We testen dit product in een muismodel voor NAFLD. 

Samengevat krijgen de muizen een dieet rijk in vetten en suiker, wat obesitas veroorzaakt. Dan wordt lanifibranor dagelijks toegediend om het effect 

te bepalen op zowel de lever, als metabole effecten zoals verhoogde suikerspiegel.

Ja, na het uitvoeren van de proeven (ten laatste in 2021)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) vette leverziekte, obesitas, therapie, PPAR

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Het effect van de PPAR activator lanifibranor in een muismodel voor vette leverziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 23/10/2019 tot 22/10/2021
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van microRNA-223 in Chronisch Obstructief Longlijden (COPD).

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

In Vlaanderen lijden meer dan 250000 mensen aan chronisch obstructief longlijden (COPD) en er wordt verwacht dat het de derde voornaamste 

doodsoorzak zal zijn tegen 2030. Dit project zal de rol van microRNA in de pathogenese van COPD bestuderen door in vivo experimenten met een 

COPD muismodellen. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) COPD, sigarettenrook, microRNA

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Inzichten via dit onderzoek verkregen zullen fundamentele kennis verschaffen over de rol van microRNA-223 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.

Muizen

560 in totaal (160 miR-223 KO muizen, 160 miR-223 WT muizen, 240 C57BL/6 muizen)

De dieren worden aan omgevingsfactoren belangrijk in de pathogenese van COPD blootgesteld via inademing of intratracheale instillatie. 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. 

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.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Studie van de farmacokinetiek van nieuwe antivirale middelen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Oktober 2019; 1 jaar

Wereldwijd zijn er 250 000 mensen chronisch geïnfecteerd met het hepatitits B virus (HBV). Hiervan is er 5% ook nog eens geïnfecteerd met 

hepatitis D virus. Deze combinatie leidt tot ernstige leverschade, ontwikkeling van leverkanker en is de meest ernstige vorm van virale hepatitis. Met 

de huidige therapieën zijn we in staat het virus te onderdrukken, maar echte genezing is niet mogelijk. Onderzoek naar nieuwe klassen van 

therapieën zijn daarom noodzakelijk. In deze studie wensen we  verschillende dosissen van nieuwe antivirale moleculen te testen in muizen, om 

nadien de antivirale activiteit hiervan te evalueren. Indien deze strategie effectief blijkt te zijn, kan dit een grote bijdrage leveren om patiënten met 

chronische HBV/HDV infectie te genezen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) metabolisatie, farmacokinetiek, muismodel

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het enige alternatief voor het evalueren van therapeutische moleculen ter genezing of onderdrukken van hepatitis infecties zijn chimpansees of 

mensen. 

De muizen worden dagelijks opgevolgd, hierbij worden volgende zaken geobserveerd: hydratatie, beweegelijkheid, vacht, diarree, opname van 

voedsel en water, houding… Ook worden de muizen wekelijks gewogen om te zien of er geen te groot gewichtsverlies is.

Op basis van de gegevens die hier verzameld zullen worden, kunnen we een vervolgexperiment uitwerken waarin de antivirale activiteit van 

verschillende nieuwe, potentiële antivirale middelen kan worden getest. Indien de evaluatie van de therapeutische compounds aantoont dat het het 

hepatitis B en D virus kan onderdrukken, kunnen deze compounds verder getest worden in  klinische studies met mensen. Indien dit effectief blijkt 

te zijn, kunnen deze klasse compounds gebruikt worden ter behandeling van een chronische hepatitis B en D infectie. Zo kan leverschade en 

leverkanker voorkomen worden. Bijgevolg zal dit een daling in sterftecijfers en een groot voordeel in levenskwaliteit voor deze patienten betekenen. 

Alsook zal dit leiden tot een significante daling in het aantal benodigde levertransplantaties.

Muis

Voor dit project zijn er 48 muizen vereist.

Er zijn geen verwachte negatieve effecten door de hepatitis infectie of de behandeling. De graad van ernst is matig. De dieren zullen na afloop van 

het experiment geëuthanaseerd worden door cervicale dislocatie.

Enkel mensen, chimpansees of bepaalde muismodellen zijn infecteerbaar met hepatitis virussen en kunnen we dus aanwenden om nieuwe 

therapieën te testen. Om evidente redenen is het absoluut onveilig om nieuwe moleculen meteen in mensen te testen. Het gebruik van de 

chimpansee is ook ethisch niet verantwoord. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om deze moleculen te testen in muismodellen. Deze leveren ons 

bovendien relevante informatie op qua veiligheid, wat we niet kunnen bereiken met dierloze methoden.

Voor het bepalen van het aantal benodigde dieren worden wiskundige modellen aangewend. Deze zijn zodanig geschikt om het aantal benodigde 

dieren te berekenen om wetenschappelijk correcte conclusies te nemen met zo weinig mogelijk dieren.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

Vooraleer een bepaald geneesmiddel kan toegediend worden aan patiënten die aan een nierziekte lijden, dient dit geneesmiddel een in vivo

kwaliteitscontrole in muizen te ondergaan. Deze kwaliteitscontrole is verplicht en wordt omschreven in de Europese Farmacopee (van staatswege

uitgegeven handboek met voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik, en de vereisten waaraan zij

moeten voldoen). Hierbij wordt het gehalte in vivo bepaald en vergeleken met een internationale standaard, zo krijgt men een idee van de

werkzaamheid van het geneesmiddel.

Ja, op het aflopen van het project, begin 2024.

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project In vivo sterktebepaling van een humaan geneesmiddel volgens de Europese Pharmacopee

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 22/02/2020-21/02/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Erythropoëtine, Europese Pharmacopee, Sterktebepaling

neen

neen

ja

Ongeveer 3200 per jaar (afhankelijk van het aantal te testen stalen)

Deze test is noodzakelijk om aan de wetgeving inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik te voldoen.

Muizen

Tijdens deze test worden de muizen blootgesteld aan hoogstens licht ongemak. Na de test worden de dieren op humane wijze geëuthanaseerd.

Deze test is noodzakelijk om aan de wetgeving inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik te voldoen en dient in muizen te gebeuren. Tot op

heden is er dus nog geen alternatieve methode mogelijk.

Een andere proefopzet is niet mogelijk: Het aantal dieren per test (testdieren, controledieren, standaarddieren en blanco) wordt opgegeven door de

contractor, farmaceutische firma en is gebaseerd op de omschrijving in de Europese Farmacopee. Het aantal dieren is naar analogie met de vorige

goedgekeurde aanvragen en is voldoende om betrouwbare resultaten te bekomen.

De test wordt uitgevoerd conform de voorschriften, waarin de diersoort (muizen) vernoemd wordt. Het dierenwelzijn wordt dagelijks gecontroleerd.

Tijdens de test worden de muizen aan hoogstens licht ongemak blootgesteld.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project De rol van de zuurstofsensor prolyl hydroxylase 1 in de ontwikkeling van darmkanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker wereldwijd en de vierde oorzaak van kanker-gerelateerd sterfte wereldwijd. Ondanks de sterke

vooruitgang in therapeutische opties de afgelopen jaren, is de prognose nog steeds slecht omdat de nieuwe therapiën slechts werkzaam zijn in een

subgroep van darmkankerpatiënten. Patienten met inflammatoir darmlijden (IBD) lijden aan een chronische darmonsteking die gekenmerkt wordt

door perioden van herstel en opflakkeringen. De etiologie en pathogenese van deze aandoeningen worden uitgebreid onderzocht, maar zijn tot op

heden nog niet volledig ontrafeld. In dit onderzoek trachten we de rol van prolyl hydroxylase 1 tijdens de ontwikkeling van een belangrijke IBD-

geassocieerde complicatie, namelijk darmkanker, beter te begrijpen met het oog op ontwikkeling van nieuwe farmacologische aanknopingspunten.

Verder willen we nagaan of neerregulatie van prolyl hydroxylase 1 bescherming kan bieden in een experimentele modelen voor enerzijds spontane

darmkanker en anderzijds de inflammatie-geïnduceerde darmkanker.

Ja, na afloop van elke dierproef of ten laatste na afloop van het volledige project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) darmkanker, prolyl hydroxylase 1, inflammatoir darmlijden

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

De keuze voor de muizen werd bepaald door 1) de expertise die reeds verworven werd tijdens het werken met de muis als proefdier, 2) de validatie 

van het chronische DSS-geïnduceerde colitis model en het Apc model in deze diersoort, 3) een grondige literatuurstudie. 

De muizen worden 3x per week gewogen en klinisch opgevolgd. Algemeen welzijn wordt dagelijks gecontroleerd. Verder worden ze niet langer dan 

noodzakelijk in leven gehouden. Bij duidelijke tekenen van distress zal het proefdier onverwijld op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - 

cervicale dislocatie door ervaren persoon)

Met dit project kunnen we nieuwe inzichten verwerven in de pathogenese van darmkanker als IBD die als nieuwe therapeutische aanknopingspunten

kunnen fungeren voor de behandeling van deze ziektebeelden.

We maken gebruik van wild-type dieren en genetisch gemodificeerde dieren. 

Om de beschreven experimenten te kunnen uitvoeren is er nood aan 206 dieren. 

Muizen die niet onderworpen worden aan een experimenteel model voor darmkanker ondervinden eenmalig lichte pijn wanneer ze een

intraperitoneale injectie met verdoving krijgen. Apc muizen ontwikkelen omwille van een deletie in het APC gen tumoren in de dunne en dikke darm.

Macroscopisch zichtbare tumorvorming treedt op wanneer de muizen 10 weken oud zijn. Deze tumoren blijven verder groeien totdat de muizen

sterven door darmobstructie of bloedarmoede rond de leeftijd van 20 weken (Heyer et al. 1999). Omwille van de progressieve aard van de

bloedarmoede naarmate de muizen ouder worden, wordt deze dierproef als ernstig geklasseerd. Voor muizen die onderworpen worden aan dextraan

sodium sulfaat (DSS)-geïnduceerde colitis en geassocieerde kanker: Drie à 5 dagen na de start van DSS in het drinkwater ontwikkelen de muizen een

acute colitis die gepaard gaat met bloederige diarree, gewichtsverlies en wellicht ook abdominale pijn. Deze colitis wordt enkele dagen aangehouden,

waarna de muizen in een herstelfase komen. Vervolgens wordt de DSS cyclus nog 2x herhaald. We verwachten hierbij aldus een ernstige vorm van

pijn, lijden of angst. Tijdens het verloop van alle proeven wordt er echter steeds aandacht besteed aan humane eindpunten (cfr. hieronder

beschreven). Na afloop van de proef worden alle dieren gedood dmv cervicale dislocatie door een ervaren persoon.

Jammer genoeg is er geen in vitro systeem/opstelling voor handen die de complexe in vivo darminflammatie en -kanker kan nabootsen. Daarnaast

hebben we nood aan het p53 mutante villin:cre en Apc mutante villin:cre muizen om te kunnen nagaan wat het effect is van epitheel-specifieke

neerregulatie van prolyl hydroxylase 1 op respectievelijk inflammatie en niet-inflammatie geïnduceerde colorectale kanker. Hierdoor zijn we

genoodzaakt om dieren te gebruiken voor onze experimenten. 

In het boek 'Applied linear statistical methods' (Neter J, Kutner MH, Wasserman W, Nachtheim CJ) hebben we tabelen geraadpleegd waarmee het 

mogelijk is voor de start van een experiment een schatting te maken van het minimum aantal dieren per groep dat nodig is per experiment om 

statistisch significante resultaten te bekomen.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

nee

nee

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. 

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.

Er wordt nestmateriaal voorzien als kooiverrijking.

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 therapie kan mogelijk in de toekomst, al dan niet gedeeltelijk, de chemotherapie

vervangen, zodat de toxische neveneffecten van kanker behandeling bij kinderen teruggedreven kunnen worden.  

muizen

124 muizen

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.

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.

nee

nee

nee

Niet-technische titel van het project PIM inhibitie en steroiden in T-ALL/T-LBL

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/11/2019 voor een periode van 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) PIM1, T-ALL, T-LBL, steroiden

nee

ja

nee
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Bepaling van de rol van het microbioom van A20mye-KO muizen tijdens de ontwikkeling van dieet-geïnduceerde obesitas

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01-10-2019 tot 3O-09-2023

Obesitas en type-2 diabetes komen steeds mee voor in de Westerse samenleving, en is geassocieerd met chronische lage niveaus van inflammatie en 

dysbiosis (veranderingen in de samenstelling van het microbioom. De deletie van A20 in myeloide cellen leidt tot verhoogde gevoeligheid voor 

ontstekingsreacties, intestinale dysbiose, en volledige bescherming van hoog-vet-dieet-geïnduceerde obesitas en type-2 diabetes. Aan de hand van 

microbioom-transplantatiestudies in kiemvrije muizen willen we nagaan of de verstoring van het microbioom in A20myel-KO muizen bijdraagt aan de 

bescherming tegen obesitas. 

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) microbioom, metabolisme, obesitas, immuniteit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immuunologisch  goed vergelijkbaar zijn aan mensen 

en makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn. Vooral in de context van kiemvrije proeven zijn muizen makkelijk te hanteren, omdat ze eenvoedig in 

kiemvrije isolatoren kunnen worden gehuisvest.

De eventuele ziekteprogressie wordt opgevolgd door het opvolgen van het gewicht en te screenen voor tekenen van morbiditeit. Muizen die tekenen 

van morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Dit project kan bijdragen tot de fundamente kennis over de rol van het microbioom in de ontwikkeleling van obesitas, en biedt perspectieven voor de 

ontwikkeling van microbioom-gebaseerde therapieën zoals probiotica of stoelgangstransplantatie. Een goede kennis van zowel het 'gezond' als het 

'ziek' microbioom zijn hiervoor essentieel.

Muizen (mus musculus), C57Bl/6J niet genetisch gemodificeerd

60

De kiemvrije en gnotobiotische dieren zullen geen grote hinder ondervinden van deze experimenten. Kiemvrije C57Bl/6J muizen zijn gezond. Na 

kolonisatie met een specifiek donor-microbioom  zullen de muizen worden opgevolgd om tekenen van morbiditeit te herkennen en om het gewicht bij 

te houden. Muizen die tekenen van morbiditeit of gewichtsverlies vertonen zullen worden geeuthaniseerd.

Om de complexe microbioom-gastheer interacties te bestuderen, en specifiek de interacties met het immuunsysteem, is een levend zoogdiermodel 

essentieel.

Het aantal muizen per proef wordt op statistische basis berekend, niet meer muizen worden gebruikt om een bepaalde biologisch vraagstelling op te 

lossen. Het aantal muizen per proef wordt in een ethisch dossier verantwoord, en het verbruik van experimentele muizen wordt systhematisch 

bijgehouden. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De groep van James E. Ervasti heeft een beta-actine fl/fl muislijn gekweekt waarbij het beta-actine uitgeschakeld wordt. Omdat verwijdering van het 

eiwit in het volledige lichaam van de muis embryonaal lethaal is (zie Perrin B.J et al, PloS Genetics, 2010), willen we specifiek het beta-actine 

uitschakelen in de hartspiercellen. Hiervoor worden muizen gebruikt met een Myh6-Cre specifieke promotor (enkel aanwezig in hartspiercellen), 

waardoor dus het beta-actine enkel in de hartspiercellen weg zal zijn. Er zijn geen andere geschikte (lagere) diermodellen voorhanden voor dit soort 

onderzoek. 

Het fenotype van de muizen is ongekend. De gezondheid van de muizen wordt echter dagelijks gecontroleerd en indien toch lijden zou worden 

vastgesteld zullen de dieren geeuthanaseerd worden.

Het onderzoeken van dit hartspierspecifieke beta-actine KO muismodel kan meer duidelijkheid scheppen over de mogelijkheid om dit muismodel 

verder te kunnen gebruiken om de functie en de rol van het beta-actine eiwit in de hartspier te onderzoeken. Het kan bijgevolg bijdragen in het 

onderzoek naar bepaalde levensbedreigende hartspieraandoeningen. Meer duidelijkheid over de functie van eiwitten oftewel begrijpen wat er fout kan 

gaan bij afwezigeheid van het eiwit is nodig om een betere behandeling en zorg voor hartpatiënten te bieden.

Muizen

48

De hartspierspecifieke beta-actine KO muizen hebben een tot nu toe onbekend fenotype. We kunnen niet met zekerheid vermelden welke soort 

structurele/moleculaire defecten de muis zal ondervinden. Wel is geweten dat een hartspieraandoening in principe niet pijnlijk is. Indien de dieren 

toch zichtbaar pijn lijden (gewichtsverlies, verstoorde eetlust, lusteloos, bovenmatige agressie) zullen zij geeuthanaseerd worden.

Het is quasi onmogelijk om voldoende hartweefsel van humane controles en patiënten te verzamelen voor het onderzoek. Daarenboven is er tot op 

heden niemand in geslaagd om uit cellijnen of stamcellen volgroeid hartweefsel te kweken. Enkel in matuur hartweefsel zijn er volwaardige 

intercalaire juncties aanwezig (waarin wij geinteresseerd zijn). Wij volgen deze literatuur van zeer nabij en gebruiken reeds hartspiercelculturen om 

eenvoudige bevindingen te testen. 

NVT - bedoeling is om een genetische gemodificeerde muislijn te kweken voor verder fundamenteel onderzoek

Het beta-actine eiwit heeft een belangrijke rol in het functioneren van de skeletale spier, maar de specifieke functie ervan in het hart is nog niet 

geweten. Er is nog niemand die specifiek heeft gekeken naar de functie van dit beta-actine eiwit in de hartspiercellen. Daarnaast is het actine  skelet 

van belang  in de mechanische ondersteuning, vorming van spierstructuren, en ionkanaal functies van de hartspier. Het doel van deze aanvraag is om 

te onderzoeken wat gebeurt met het hart en de embryonale ontwikkeling van het hart als het beta-actine eiwit verwijderd wordt 7 dagen na de 

bevruchting. Dit dient om fundamenteel onderzoek te kunnen doen naar de specifieke effecten van het eiwit in het muishart. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) experiment, hartspieraandoening, hartspiercellen, beta-actine eiwit

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Experiment om het effect van de verwijdering van het beta-actine eiwit in de hartspiercellen te onderzoeken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Vanaf November 2019, voor 2 jaar
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het type muizen die in de proefopzet gebruikt zullen worden zijn Balb/c muizen. Balb/c muizen worden vaak gebruikt in kankeronderzoek. Door het 

gebrek aan een ontwikkelde thymus zijn de muizen immunodefficiënt en niet in staat xenografttransplantaties te verwerpen. Deze muizen zijn 

daarvoor bijzonder geschikt voor onze proefopstelling.

Muizen zullen dagelijks gecontroleerd worden op stress- en eetgedrag. Grootte van de primaire tumor en het gewicht van de muizen zal respectievelijk 

tweemaal en driemaal per week bepaald worden. Afgaande op de richtlijnen van de Europese commissie wordt het verwacht lijden onder matig 

geklasseerd. Mochten humane eindpunten echter bereikt worden, dan zullen deze dieren vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

Beter inzicht in de rol van extracellulaire vesikels bij kanker progressie. Op termijn kan de verworven kennis bijdragen tot betere diagnose and 

behandeling van kankerpatiënten.

Muizen

60 Balb/c muizen

Muizen zullen  subcutaan geïnjecteerd worden met een sarcomacellijn al dan niet in combinatie met een intraveneuze injectie van extracellulaire 

vesikels. Deze muizen zullen primaire tumoren en metastases ontwikkelen (matig van ernst). Muizen zullen dagelijks gecontroleerd worden en 

tumorvolume en metastasering zal tweemaal per week gemeten worden.  Muizen zullen geëuthanaseerd worden door middel van cervicalce dislocatie 

wanneer vooraf bepaalde humane eindpunten bereikt worden. 

Naast in vitro experimenten, zal een in vivo proefopzet de werkelijke situatie van tumorprogressie en metastasering kunnen schetsen. Een levend 

organisme is daarbij nodig omdat dit de complexe aanwezigheid van verschillende celtypes en ondersteunend weefsel biedt, welke met eenvoudige 

celcultuur zeer moeilijk te bereiken is.

Statistische testen werden uitgevoerd (met oog op de gewenste significantie en power) om te waarborgen dat enkel het minimaal aantal muizen 

gebruik zal worden bij de proefopzet.

Het tetraspanine Tspan8 in kankercellen heeft een in rol in de vorming van extracellulaire vesikels. Eerder verworven resultaten uit in vitro 

experimenten tonen aan dat  Tspan8 het gedrag van kankercellen beïnvloedt. Door deze dierenproef kan nagegaan worden of Tspan8 kanker 

progressie en metastasering beïnvloed en of extracellulaire vesikels hierbij een ol spelen.

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Extracellulaire vesikels, kanker, metastasering, tetraspanines

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Analyse van tetraspanines in the ontwikkeling en metastasering van kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar (01/01/2020-31/12/2020)
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 negatieve effecten op de dieren zijn momenteel nog onbekend. De autoimmune aandoeningen bij de mens varieren van sterke algemene ontsteking met 

langdurige koorts to gewrichtsklachten of verstoorde nierfunctie. Deze kenmerken zullen worden opgevolgd (indien relevant bij muizen). Indien het duidelijk is dat 

deze mutatie leidt tot ernstig lijden van de proefdieren, zullen deze dieren worden geeuthanaseerd. 

Tot op heden zijn dierloze methodes niet geschikt om het menselijk immuunsysteem op het niveau van het organisme te bestuderen. Lagere diersoorten zijn in 

vergelijking met de muis  ongepast om het immuunsysteem te bestuderen. 

Momenteel is een poweranalyse nog niet mogelijk omdat het fenotype van dit diermodel nog niet gekend is. Op basis van de literatuur hebben we een estimatie 

gemaakt van het benodigde aantal dieren om gepaste statistische analyse mogelijk te maken.

Bestaande studies die autoimmuniteit in muismodellen bestuderen hebben reeds bevestigd dat deze compatibel zijn met gekende humane aandoeningen en dus 

extreem nuttig voor de studie van deze pathologiën. We volgen de dieren dagelijks op om ongemak van de dieren te kunnen objectiveren.		

		

		

Autoimmune aandoeningen zijn stoornissen van het immuunsysteem waarbij het immuunsysteem ongepast reageert op lichaamseigen antigenen. Dit kan leiden tot 

weefselschade en falende orgaanfuncties en kan in zeldzame gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Momenteel is de belangrijkste behandeling de onderdrukking van 

het immuunsysteem waardoor deze patienten een verhoogd risico ontwikkelen op infecties en/of kanker. In deze studie trachten we de ontstaansmechanismen van 

autoimmune aandoeningen beter te begrijpen. 

In ons voorafgaand onderzoek hebben wij een mutatie gevonden in het gen RC3H1 in een familie waar verschillende leden waren getroffen door autoimmune 

aandoeningen. Door deze mutatie ook in proefdieren te introduceren, kunnen we het oorzakelijk verband en de onderliggende ontstaansmechanismen beter 

bestuderen. De kennis die uit dit onderzoek voortvloeit zal ons in staat stellen de ontstaansmechanismen van autoimmune aandoeningen beter te begrijpen. Dit 

diermodel zal ook uitermate geschikt zijn om preklinisch bewijs te leveren van de effectiviteit en veiligheid van niewe behandelingen voor autoimmune 

aandoeningen.

C57Bl muizen. In deze fase van het onderzoek waarbij we het effect van de mutatie in RC3H1 op de spontane ontwikkeling van immuunstoornissen, hebben we bij 

benadering 200 dieren nodig

neen

neen

ja

Van patient naar labo:

Nieuwe inzichten van zeldzame pathogene RC3H1 en ZC3H12A

varianten in patiënten met autoimmune aandoeningen en

immuun disregulatie syndromen.

01-10-2019 tot en met 30-09-2022

Autoimmuniteit/Hyperinflammatie/PID

ja

ja

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

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

Hoger onderwijs of opleiding

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het SK-OV-3 IP1 model met subperitoneale injectie is zeer relevant voor de klinische setting van peritoneale carcinomatose. Het model geeft op 

betrouwbare wijze invasie in de omliggende weefsels en is goed gekend in ons laboratorium. Opvolging via MRI laat toe om op het gepaste moment 

de dieren op te offeren met maximale kwaliteit van de daarop volgende histologische data. 

Voor een metastaseringsmodel is het model kort (1 maand), wat de negatieve effecten op de dieren beperkt. De nodige maatregelen zullen worden 

genomen om ongemak te minimaliseren (zie hoger).

Vandaag sterft meer dan 90% van de kankerpatiënten aan de gevolgen van uitzaaiingen. Invasie, het binnendringen van kwaadaardige tumorcellen in 

omliggende weefsels, vormt de eerste stap in het uitzaaiingsproces. Op dit moment zijn geen effectieve anti-invasieve middelen voorhanden in de 

kliniek. In het huidige project werden krachtige anti-invasieve verbindingen geïdentificeerd, die mogelijk kunnen leiden tot een therapeutisch middel 

voor het afremmen van het uitzaaiingsproces in kankerpatiënten.

muizen

50 dieren

De ernstgraad van de dierproef is als matig te classificeren. Tijdens pijnlijke manipulaties zullen de dieren verdoofd worden. In geval van pijn zullen 

pijnstillende middelen worden toegediend. Gedurende het volledige experiment zullen de dieren dagelijks onderzocht worden op tekenen van pijn of 

ongemak, en eenmaal per week zullen de tumorafmetingen via een caliper en beeldvorming gemeten worden en de dieren gewogen worden. Dieren 

waarbij tekenen van pijn of ongemak opgemerkt worden, of waarbij het tumorvolume 1 cm3 bereikt, zullen gedood worden door cervicale dislocatie. 

Aan het einde van het experiment zullen de dieren op humane wijze worden opgeofferd.

In geneesmiddelenontwikkeling volgt na een reeks dierloze experimenten steeds een fase waarin de verwachte effecten in een proefdier dienen te 

worden bevestigd. Pas nadien kan overgegaan worden tot klinische evaluatie in de mens. De werking van onze verbindingen is in een uitgebreide 

reeks dierloze experimenten bevestigd. Een experiment in het proefdier is aldus een logische en noodzakelijke volgende stap.

Het experiment is ontworpen op basis van data uit voorgaande experimenten met hetzelfde model. Het minimale aantal dieren zal worden gebruikt 

waarbij statistisch verantwoorde resultaten kunnen worden bekomen. Deze nauwkeurige schatting is mogelijk gezien de ervaring met het gebruikte 

invasiemodel.

De anti-invasieve verbindingen uit het project kunnen enkel doorontwikkeld worden tot therapeutica indien hun werking eerst in diermodellen 

wordt bevestigd. Hier wordt voorgesteld om de verbindingen eerst te testen in een model van invasie van ovariumkanker in muizen. Op die manier 

zal duidelijk worden of de anti-invasieve werking in vitro vertaald wordt in effecten op invasie in een diermodel. De invasie zal via beeldvorming en 

histologie worden opgevolgd. De stoffen worden intraperitoneaal toegediend.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) kanker invasie metastase inhibitor efficaciteit

ja

ja

nee

nee

nee

Niet-technische titel van het project Evaluatie van nieuwe middelen tegen uitzaaiingen in een ovariumkankermodel in de muis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/10/2019-30/09/2021
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Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

De meeste inflammatoire ziekten worden gekenmerkt door een verstoring van de samenstelling en diversiteit van het microbioom, 

de verzameling commensale micro-organismen in en op ons lichaam. In veel gevallen is het onduidelijk of deze verstoring bijdraagt 

tot de ontwikkeling van de ziekte, of er louter een gevolg van is. Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we gebruik maken van 

genetische muismodellen van humane ziekten, die we in kiemvrije omstandigheden huisvesten. Dergelijke kiemvrije muizen kunnen 

ook gekoloniseerd worden door specifieke ziekte-geassocieerde of controle microbiomen om een causaal verband met de ziekte na 

te gaan. De doelstelling van dit project is het kweken van een transgeen muismodel voor ileitis en artritis in kiemvrije 

omstandigheden. 

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immunologisch  goed vergelijkbaar 

zijn aan mensen en makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn. Vooral in de context van kiemvrije proeven zijn muizen makkelijk te 

hanteren, omdat ze in kiemvrije isolatoren kunnen worden gehuisvest.

De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen de muizen 

geëuthanaseerd worden.

240, gespreid over een periode van 4 jaar

Deze dieren zijn een uniek genetisch model voor artritis. Door de complexiteit van chronische ziekten, en de interactie van 

verschillende cel-en weefseltypes in een levend organisme, kan het ziekteproces niet in vitro  nagebootst worden.

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.

Voor de studie van humane ziekten is de beschikbaarheid van relevante muismodellen heel belangrijk. TNF speelt een zeer 

belangrijke rol in humane reumatoïde artritis en TNFΔARE KO muizen vertegenwoordigen een heel relevant modelsysteem om de 

ontwikkeling van artritis beter te bestuderen.  Dit project heeft alleen een kweektoepassing, om muizen te genereren voor 

speficifieke experimenten. Gekweekte dieren worden gebruikt in experimenten die ons meer inzicht zullen geven over de 

betrokkenheid van het microbioom tijdens de ontwikkeling van inflammatoire ziekten.

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

TNFΔARE muizen hebben een deletie van het regulerende element van TNF en dit leidt tot ontsteking van de dunne darm en het 

ontwikkelen van reumatoïde artritis. Bij huisvesting van deze muizen onder kiemvrije omstandigheden, worden de proefdieren 

beschermd en treedt er geen ontsteking van de dunne darm op. Of de kiemvrije dieren artritis ontwikkelen is echter nog niet 

geweten en zal nauwlettend opgevolgd worden. Indien artritis optreedt, zijn de verwachte negatieve effecten de geleidelijke 

zwelling van enkels en andere gewrichten. De verwachte graad van ernst is mild. De menselijke eindpunten worden gevolgd en de 

muizen zullen worden opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2 na een kweekperiode van maximum 1 jaar.

neen

neen

neen

neen

neen

microbioom, kiemvrij, reumatoïde artritis

ja

neen

Niet-technische titel van het project Kweek van kiemvrije TNFΔARE muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/12/2019-01/12/2023
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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 

gedood waarna de tumoren verder onderzocht worden. De muizen ondervinden minieme last van de tumoren aangezien deze zich onderhuids 

bevinden.

De behandeling van een heel aantal tumoren is momenteel zeer moeilijk. Door aan te tonen dat het eiwit PSMA tot expressie wordt gebracht door de 

nieuw gevormde bloedvaten in de tumoren, zou dit kunnen leiden tot het ontwikkelen van een behandeling die effectief en specifiek kan werken voor 

tumoren die niet gevoelig zijn voor behandelingen die momenteel voorhanden zijn.

muis

90

we laten tumoren van de mens (afkomstig van de mens) in de borstklieren 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. De muizen die een metastasemodel krijgen, 

zullen wellicht wat meer hinder ondervinden (hoogstens matige ernst), maar zullen goed opgevolgd worden om onnodig lijden te vermijden.

voor de evaluatie van de verspreiding van de nieuwe speurstof in het lichaam en van de tumoropname zijn er jammer genoeg geen alternatieven 

voorhanden en is het noodzakelijk om te dit in een muismodel te onderzoeken

er wordt een goed gekend tumormodel gebruikt, waardoor een beperkt aantal muizen per groep nodig is. Daarnaast wordt elke muis optimaal 

gebruikt door elke muis met meerdere voorhanden zijnde speurstoffen te evalueren om zo veel mogelijk informatie met zo weinig mogelijk dieren te 

bekomen.

Tot nu toe werd gedacht dat PSMA ("prostaat-specifiek membraan antigen") voornamelijk tot expressie kwam in prostaatkanker. Recente vindingen 

hebben aan het licht gebracht dat PSMA ook in nieuw gevormde bloedvaten van tumoren tot expressie komt. We gaan bekijken of PSMA 

radionuclidentherapie hier een veelbelovende strategie voor is.

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) medische beeldvorming, PSMA, borstkanker

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project beeldvorming van neovasculatuur met PSMA, een nieuwe speurstof voor PET

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Creatie van zebravismodellen voor Smith-McCort dysplasia en limb-girdle muscular dystrophy

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar, vanaf januari 2020

Rab proteines spelen een belangrijke rol in retrograde Golgi transport (Golgi naar endoplasmatisch reticulum). Daarnaast spelen ze ook een rol in 

autophagy. Recessive mutaties in één van de rab genen geven aanleiding tot Smith-McCort dysplasia (SMD), ook wel Dyggve-Melchior-Clausen 

syndrome (DMC) genaamd, een zeldzame osteochodrodysplasie gekarakteriseerd door skeletale abnormaliteiten. Recent hebben we een recessieve gain-

of-function mutatie in datzelfde aangetroffen in een patient met  limb-girdle muscular dystrophy (LMD), gekenmerkt door spierzwakte. Om te 

bevestigen dat een gain of functie mutatie aanleiding geeft tot LMD en een loss-of-function eerder leidt tot DMC of SMD zullen zebravismodellen 

aangemaakt worden. Deze zebravismodellen zullen in een latere fase ook gebruikt kunnen worden om enerzijds de pathogenese bij deze 

aandoeningen uit te klaren en anderzijds potentiële medicatie uit te testen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zebravis, Smith-McCort dysplasia, limb-girdle muscular dystrophy

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De zebravis is gemakkelijk genetisch te manipuleren met de crispr/cas9 techniek. Hiermee kunnen we mutaties aanbrengen in het gewenste gen en 

zelf specifieke mutaties introduceren, zoals de mutatie gevonden in de patiënt. Daarnaast verwachten we ook dat de zebravis minder hinder zal 

ondervinden van de aandoening door het aquatische milieu waarin hij zich bevindt, dit in tegenstelling tot vb. muizen.

Mocht het gebeuren dat er dieren zijn die toch hinder ondervinden van de skeletale of spier aandoeningen, dan zullen die vroegtijdig geëuthanaseerd 

worden. Hiervoor worden alle dieren elke dag meerdere malen gecontroleerd door de dierenverzorger. Mochten er opvallende dingen gebeuren met de 

vissen (afwijkend zwemgedrag, niet eten, wondvorming, ect..), dan zal dat gemeld worden. Hierna zal besloten worden of het dier geëuthanaseerd zal 

worden.

Door het aanmaken van deze mutanten proberen we enerzijds een overeenkomstig ziektebeeld te creëren zoals in de patiënt met LMD. Anderzijds 

proberen we mutanten die recessieve mutaties dragen aan te maken om SMD te bestuderen. Het eerste doel is proberen aantonen dat dezelfde situatie 

zich voor doet in zebravissen als in mensen. Is dit het geval dan zal dit ons belangrijke informatie opleveren over het ontstaan van deze ziekten. Als 

we de ziekte beter begrijpen zullen we uiteindelijk ook proberen om therapieën te ontwikkelen. Voor het specifieke rab proteine  zijn er nog geen 

andere diermodellen beschreven, de studie in zebravis zal ons dus zeer interessante informatie kunnen opleveren. 

Zebravis (Danio rerio)

740 volwassen vissen 

Bij beide mutanten verwachten we een matige graad van ernst. Bij het knockout model verwachten we een kleiner formaat en skeletale afwijkingen. 

In vergelijking met landdieren zijn vissen in mindere mate afhankelijk van hun skeletale systeem. Dit komt omdat het leven in water al veel druk op 

het skelet wegneemt. Hierdoor verwachten we dat deze dieren matig ongemak ondervinden. Bij het knockin model verwachten we een spierafwijking. 

Hierdoor denken we dat de vissen minder mobiel zullen zijn. Toch zullen ze wel alle basis handelingen nog kunnen doen zoals zich voeden, kweken, ... . 

Waardoor ook deze dieren een matig ongemak zullen ondervinden. De vissen worden niet langer dan 18 maanden in leven gehouden, hierna worden 

ze te oud en zullen ze meer hinder ondervinden van hun aandoening. Ruimschoots hiervoor zullen ze dus worden geëuthanaseerd om vervolgens 

gebruikt te worden voor experimenten.

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.

Uit elke vis wordt zo veel mogelijk informatie gehaald. Dit doen we door iedere vis voor zoveel mogelijk experimenten te gebruiken. Zo kunnen 

verschillende technieken op verschillende types weefsels uitgevoerd worden. De technische expertise met betrekking tot het werken met vissen is 

aanwezig in het lab, wat er voor zorgt dat er niet veel vissen nodig zijn om experimentele procedures te optimaliseren. Daarnaast is ook het aantal 

gebruikte vissen per experiment statistisch berekend, waardoor er niet meer vissen gebruikt worden dan noodzakelijk. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Karakterisatie van zebravismodellen voor Smith-McCort dysplasia en limb-girdle muscular dystrophy

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar, vanaf januari 2020

Rab proteines spelen een belangrijke rol in retrograde Golgi transport (Golgi naar endoplasmatisch reticulum). Daarnaast spelen ze ook een rol in 

autophagy. Recessive mutaties in één van de rab genen geven aanleiding tot Smith-McCort dysplasia (SMD), ook wel Dyggve-Melchior-Clausen 

syndrome (DMC) genaamd, een zeldzame osteochodrodysplasie gekarakteriseerd door skeletale abnormaliteiten. Recent hebben we een recessieve gain-

of-function mutatie in datzelfde aangetroffen in een patient met  limb-girdle muscular dystrophy (LMD), gekenmerkt door spierzwakte. Om te 

bevestigen dat een gain of functie mutatie aanleiding geeft tot LMD en een loss-of-function eerder leidt tot DMC of SMD zullen zebravismodellen 

aangemaakt worden. Deze zebravismodellen zullen in een latere fase ook gebruikt kunnen worden om enerzijds de pathogenese bij deze 

aandoeningen uit te klaren en anderzijds potentiële medicatie uit te testen.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) zebravis, Smith-McCort dysplasia, limb-girdle muscular dystrophy

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De zebravis is gemakkelijk genetisch te manipuleren met de crispr/cas9 techniek. Hiermee kunnen we mutaties aanbrengen in het gewenste gen en 

zelf specifieke mutaties introduceren, zoals de mutatie gevonden in de patiënt. Daarnaast verwachten we ook dat de zebravis minder hinder zal 

ondervinden van de aandoening door het aquatische milieu waarin hij zich bevindt, dit in tegenstelling tot vb. muizen.

Mocht het gebeuren dat er dieren zijn die toch hinder ondervinden van de skeletale of spier aandoeningen, dan zullen die vroegtijdig geëuthanaseerd 

worden. Hiervoor worden alle dieren elke dag meerdere malen gecontroleerd door de dierenverzorger. Mochten er opvallende dingen gebeuren met de 

vissen (afwijkend zwemgedrag, niet eten, wondvorming, ect..), dan zal dat gemeld worden. Hierna zal besloten worden of het dier geëuthanaseerd zal 

worden.

Door het aanmaken van deze mutanten proberen we enerzijds een overeenkomstig ziektebeeld te creëren zoals in de patiënt met LMD. Anderzijds 

proberen we mutanten die recessieve mutaties dragen aan te maken om SMD te bestuderen. Het eerste doel is proberen aantonen dat dezelfde situatie 

zich voor doet in zebravissen als in mensen. Is dit het geval dan zal dit ons belangrijke informatie opleveren over het ontstaan van deze ziekten. Als 

we de ziekte beter begrijpen zullen we uiteindelijk ook proberen om therapieën te ontwikkelen. Voor het specifieke rab proteine  zijn er nog geen 

andere diermodellen beschreven, de studie in zebravis zal ons dus zeer interessante informatie kunnen opleveren. 

Zebravis (Danio rerio)

660 volwassen vissen en 3120 larven (tussen 7 en 14 dagen oud)

Bij beide mutanten verwachten we een matige graad van ernst. Bij het knockout model verwachten we een kleiner formaat en skeletale afwijkingen. 

In vergelijking met landdieren zijn vissen in mindere mate afhankelijk van hun skeletale systeem. Dit komt omdat het leven in water al veel druk op 

het skelet wegneemt. Hierdoor verwachten we dat deze dieren matig ongemak ondervinden. Bij het knockin model verwachten we een spierafwijking. 

Hierdoor denken we dat de vissen minder mobiel zullen zijn. Toch zullen ze wel alle basis handelingen nog kunnen doen zoals zich voeden, kweken, ... . 

Waardoor ook deze dieren een matig ongemak zullen ondervinden. De vissen worden niet langer dan 18 maanden in leven gehouden, hierna worden 

ze te oud en zullen ze meer hinder ondervinden van hun aandoening. Ruimschoots hiervoor zullen ze dus worden geëuthanaseerd om vervolgens 

gebruikt te worden voor experimenten.

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.

Uit elke vis wordt zo veel mogelijk informatie gehaald. Dit doen we door iedere vis voor zoveel mogelijk experimenten te gebruiken. Zo kunnen 

verschillende technieken op verschillende types weefsels uitgevoerd worden. De technische expertise met betrekking tot het werken met vissen is 

aanwezig in het lab, wat er voor zorgt dat er niet veel vissen nodig zijn om experimentele procedures te optimaliseren. Daarnaast is ook het aantal 

gebruikte vissen per experiment statistisch berekend, waardoor er niet meer vissen gebruikt worden dan noodzakelijk. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project  De rol van Serpin a3i in de Alternaria alternata-geïnduceerde allergische astma.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 28.11.2019-27.11.2023

Onderzoek naar het belang van onderliggende genetische verschillen in de reactie op verschillende allergenen in een model van allergische astma.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) allergie, astma, immuunrespons

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Enerzijds zal meer inzicht gekregen worden in het belang van de juiste keuze voor de gebruikte muismodellen. Anderzijds kunnen de genetische 

verschillen vertaald en verder onderzocht worden in de mens. Op basis van dit onderzoek kunnen beginselen voor nieuwe therapieën worden 

gevonden om astma te bestrijden.

Muizen. Het geschatte aantal muizen dat zal gebruikt worden, werd berekend met statitische software.

BALB/c: 160; C57BL/6: 100

De ernst van de effecten is matig. Op het eind van de behandeling ondergaan de muizen euthanasie via een Intraperitoneale injectie van 100 mg/kg 

Dolethal.

Veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen nagebootst worden in muizen. De muizen zijn noodzakelijk voor deze studie aangezien hun 

fysiologische en immunologische reactie op allergenen goed beschreven is en de antwoorden op vele fundamentele vragen op het gebied van 

ademhalingsaandoeningen 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 astma modellen in muizen is bepalend om de interacties tussen allergenen 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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Het gebruik van CRISPR/Cas9 om mannelijke onvruchtbaarheid te overwinnen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Jan 2020-Jan 2024; 4 jaar

In dit project zullen we via twee methodes proberen om een infertiliteit-geralateerde mutatie te corrigeren via CRISPR/Cas9 zodat het nageslacht 

mutatievrij is. In de eerste methode brengen we CRISPR/Cas9 binnen op embryo niveau (in de eicel, zygote en/of  latere ontwikkelingsstadia). Voor de 

tweede methode zullen we de kern van een eicel verwijderen en een zaadcel injecteren waardoor enkel het genetisch materiaal van de vader aanwezig 

is. Deze eicel wordt dan chemisch geactiveerd en laten we ontwikkelen tot een blastocyst. Hiervan leiden we embryonale stamcellen af. Indien deze 

stamcellen de infertiliteit-gerelateerde paternale mutaties vertonen kunnen we deze corrigeren. De gecorrigeerde stamcellen kunnen dan geïnjecteerd 

worden in een nieuwe eicel. Deze eicel activeren we dan chemisch wat zal leiden tot een embryo die het DNA van de moeder en het gecorrigeerde 

DNA van de vader bezit. Grondige analyses van de gevolgen van de correctie in beide methodes zullen ondernomen worden.

nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) infertiliteit, ICSI, AOA, CRISPR/Cas9 correctie, AG-haESC intracytoplasmic injection

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De gebruikte technieken werden ontwikkeld in muizen omdat deze een snelle ontwikkelingscyclus hebben en biologisch gelijkaardig zijn met de mens.  

We zullen gebruik maken van de B6D2F1 muis voor eicel collectie omdeze deze na superovulatie een hoog aantal eicellen geeft. Bovendien werd deze 

muizenstam ook aangewend in verschillende artikels die gelijkaardige methodes toepasten. In ons lab hebben we ook al veel ervaring met deze 

specifieke muissoort. Voor embryo transfer zullen we gebruik maken van de CD1 muizen analoog aan vroegere experimenten in ons lab.

Onze dieren zullen in het animalarium ondergebracht worden waarbij ze dagelijks verzorgd worden door het personeel. We zullen gebruik maken van 

sociale huisvestigingen en de kooien verrijken onder de vorm van nestmateriaal en schuilplaatsen om de stress minimaal te houden. Bovendien 

minimaliseren we het ongemak en pijn van de dieren doordat enkel personeel met voldoende ervaring de meest ethisch verantwoorde handelingen 

(e.g. peritoneale injecties en cervicale dislocatie) zullen uitvoeren.

De correctie van de mutatie op embryoniveau en het gebruik van gecorrigeerde haploïde (i.e. enkel het genetische materiaal van de vader)  

embryonale stamcellen als een soort van artificiële zaadcel opent de deur voor de productie van 'gezonde' kinderen bij mannen met aangeboren 

aandoeningen. Naast de correctie van infertiliteits-gerelateerde mutaties kunnen, in de toekomst, ook ander mutaties gecorrigeerd worden. Nadat deze 

techniek geoptimaliseerd is in muizen, waarbij men extra aandacht geeft aan mozaïcisme (het voorkomen van verschillende genetische varianten) en 

veiligheid (e.g. het voorkomen van niet gewenste effecten), kan men in de toekomst ook overgaan naar de mens. 

We zullen gebruik maken van vrouwelijke B6D2F1 muizen en van vrouwelijke en mannelijke CD1 muizen.

599 B6D2F1 en 418 CD1 vrouwelijke muizen en 20 mannelijke CD1 muizen

De mannelijke muizen worden gevasectomeerd door de leverancier. De vrouwelijke muizen zullen slechts een lichte vorm van pijn ondervinden bij de 

hormonale injecties. Het merendeel van de vrouwelijke muizen zullen ook maximaal 3 dagen na de eerste injectie geëuthanaseerd worden via cervicale 

dislocatie (terminaal). De andere vrouwelijke muizen zullen we laten paren met gevasectomeerde mannetjes wat leidt tot activatie van de baarmoeder. 

Een halve dag later wordt er dan onder verdoving meerdere embryo’s ingeplant. Deze zwangere muizen worden dan 19,5 dagen later geëuthanaseerd 

via cervicale dislocatie om hen zoveel mogelijk lijden te besparen (terminaal). De overlevende pups worden dan bij een andere lacterende vrouwelijke 

muis gezet. Bij de eerste methode worden al de geboren pups na enkele weken geëuthanaseerd. Bij de tweede methode worden de vrouwelijke pups 

na enkele weken geëuthanaseerd via cervicale dislocatie. Bij de mannelijke pups zal vanaf de leeftijd van 10 weken de fertiliteit getest worden door ze 

te laten paren met vrouwelijke muizen. Nadien worden ze, samen met de hieruit geboren pups, geëuthanaseerd via cervicale dislocatie. De 

gevasectomeerde mannetjes zullen op het einde van het experiment geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie omdat ze te oud zullen zijn om 

verder ingezet te worden in experimenten. Tijdens het project zullen de mannetjes geëuthanaseerd worden wanner ze niet meer optimaal presteren 

(i.e. vrouwelijke muizen bevruchten).

Voor deze studie zijn er geen alternatieven mogelijk. Doordat we gameten nodig hebben en deze vervolgens laten ontwikkelen tot blastocyst stadium 

(en verdere ontwikkelingsstadia) moeten proefdieren gebruikt worden. Literatuur toont aan dat muizen de beste species zijn om deze studie uit te 

voeren

Om een goed idee te krijgen over het aantal dieren die we nodig hebben, baseren we ons op studies in de literatuur die een gelijkaardige workflow of 

gelijkaardige technieken aanwendden. Door gebruik te maken van superovulatie (door hormonale injecties) zorgen we ervoor dat we een maximaal 

aantal eicellen per dier kunnen verkrijgen. Hierdoor kan het aantal dieren beperkt worden.
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Niet-technische titel van het project Optimalisatie en validatie van testen voor kwaliteitscontrole van media die gebruikt worden in het domein van kunstmatige voortplanting.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2020, maximum 4 jaar

Doel van dit project is de optimalisatie en validatie van muis embryo testen voor in-house kwaliteitscontrole van media die gebruikt worden in het 

domein van kunstmatige voortplanting.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) muis embryo test / kunstumatige voortplanting / kwaliteitscontrole

neen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Een muis embryo test wordt beschouwd als de standaard kwaliteitscontrole test voor de screening van grondstoffen, media en materiaal voor gebruik 

in het domein van kunstmatige voortplanting.

Negatieve effecten op het welzijn van dieren worden tot het minimum beperkt door het toepassen van goedkeurde standaard procedures m.b.t. 

huisvesting, kooiverrijking en dagelijkse opvolging van het welzijn van de dieren.

Een muis embryo test is een kwaliteitscontrole test, vereist door regulatoire autoriteiten, die op elke geproduceerde batch van media moet gebeuren, 

vooraleer de media kunnen vrijgeven worden voor verkoop op de markt. 

Muizen

Maximaal 1094

De handelingen gaan gepaard met een zeer korte periode van stress en worden gecategoriseerd overeenkomstig de ernstgraad 'licht'. 

Alle dieren worden geëuthaniseerd m.b.v. cervicale dislocatie vooraleer weefsels worden verzameld.

Een muis embryo kwaliteitscontrole test wordt door regulatoire autoriteiten vereist vooraleer media (voor gebruik in het domein van kunstmatige 

voortplanting) op de markt kunnen vrijgeven worden voor verkoop.

Voorlopig wordt geen alternatieve dierloze methode aanvaard.

De dieren worden gesuperovuleerd, om het aantal oocyten/embryos dat per muis bekomen wordt te maximaliseren.

We gebruiken enkel het aantal dieren dat nodig is en de test wordt uitgevoerd met het minimum aantal embryos dat aangeraden wordt door 

regulatoire autoriteiten. 
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

Looptijd van het project

Hoe gaan de spieren om met stress in musculaire dystrofie Vulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het mdx muismodel is het standaard model voor humane Duchenne musculaire 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. 

neen

neen

neen

Op een leeftijd van 3-4 weken ontwikkelen mdx muizen 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 ernstgraad van het mdx fenotype wordt 

omwille van deze redenen ingeschat als matig. Voor Western Blot en histologie experimenten worden de muizen ( n= 90 mdx en n=90controles ) met 

behulp van cervicale dislocatie opgeofferd (in vitro experiment). De verwachte graad van de experimenten met betrekking tot krachtmeting (n=40 mdx en 

n=40 controles) wordt als matig beschouwd aangezien de dieren verdoofd worden. In annex 3 worden de muizen dagelijks intraperitoneaal (er wordt 

telkens van lichaamszijde gewisseld). Dit wordt ook als matig ongemak beschouwd.

Het effect van ectoine wordt ook geëvalueerd in celcultuur. Het is echter noodzakelijk deze therapie uit te testen in de mdx muis aangezien (1) niet 

geweten is of ectoine de gastro-intestinale pathway kan bypassen; (2) er mogelijkse compensatoire mechanisme optreden die kunnen interfereren met 

het therapeutisch effect (zie taurine) en (3) de precieze mechanismen die leiden tot celdood in de dystrofine pathologie nog niet volledig ontrafeld zijn, 

celdood kan op verschillende manieren geïnduceerd worden in een celcultuur, maar is niet per se relevant aan de dystrophine pathologie.

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. Indien slechts 2 breeding pairs noodzakelijk zijn voor een offspring van 10 

muizen, zullen 2 in plaats van de beschreven 3 breeding pairs gebruikt worden. Bovendien worden in het kader van therapie zowel mannelijke als 

vrouwelijke muizen gebruikt (mits gelijkaardig aantal vrouwen in elke experimentele groep)

Duchenne spierdystrofie (DMD) is een erfelijke spier-degeneratieve aandoening veroorzaakt door deficiëntie van het membraan-geassocieerde eiwit 

dystrofine. Het hart, skelet-, en ademhalingsspieren worden aangetast, met vroegtijdig overlijden als gevolg. Moment is er nog geen genezing mogelijk 

voor deze ziekte. De mdx muis is het standaard model voor de humane ziekte, maar kent een verschillend ziektepatroon. Mdx muizen slagen erin om de 

spierschade te stabiliseren, wat aanleiding geeft tot een 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. In dit experiment wordt tevens het 

therapeutisch aspect van ectoine, een osmolyte, geëvalueerd met betrekking tot celdood, ontsteking en spierkracht.

Enerzijds trachten we de rol van osmolyten pathway members te ontrafelen in verschillende ziektestadia van het mdx muismodel. Anderzijds wordt er 

getracht om het effect van een nieuwe therapeutische interventie te evalueren in het mdx muismodel. Onderzoek heeft aangetoond dat mdx muizen die 

behandeld worden met de endogene osmolyte taurine, een verbetering in spieropbouw bewerkstelligt en inflammatie reduceert. Taurine levels  worden 

echter strikt gereguleerd in het metabolisme. Daarom is het mogelijk dat behandeling met taurine op lange termijn geen gunstige effecten bij DMD-

patiënten zal bewerkstelligen. In dit project zal het effect van ectoine, een exogene osmolyte, geëvalueerd worden in het mdx muismodel. Aangezien 

ectoine niet gesynthetiseerd wordt in het lichaam is deze mogelijks minder onderhevig aan het metabolisme. Bovendien bezit deze compound net als 

taurine sterke anti-inflammatoire eigenschappen.

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 ledemaat skeletspierfibrose. 

Een totaal aantal proefdieren van 90 mdx muizen en 90 controle muizen zullen gekweekt worden voor de natural history study in experiment 1. In 

experiment 2 zal een therapeutische interventie plaatsvinden. In Lot 1 van experiment 2 worden  in totaal 126 muizen (84 mdx muizen en 42 controle 

muizen) gebruikt worden voor histologische, eiwitexpressie studies en niet-invasieve krachttesten. In lot 2 van experiment 2 zullen in totaal 83 muizen 

gebruikt worden voor het evalueren van in vitro krachttesten (fase 1: 20 oefendieren, fase 2: 52 mdx dieren en 31 controle dieren). In lot 3 van experiment 

2 zullen in totaal 70 dieren gebruikt worden (60 mdx dieren en 10 controle dieren). Het totaal aantal gebruikte proefdieren is 180 (experiment 1) + 279 

(experiment 2) = 459 dieren

De muizen zullen worden geëuthanaseerd op verschillende leeftijden, tussen 4,6, 8, 10, 12, 20, 26, en 52 weken 

01/10/2019-01/10/2023

spierziekten, musculaire dystrofie, osmolyten, spierherstel

ja

ja

neen

neen

neen
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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 1000 

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Wat is het uiteindelijke lot 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.      Verklaar de 

algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te 

minimaliseren.

in dit project zullen 135 muizen gebruikt worden

Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden zullen de dieren meteen euthanasie ondergaan.

neen

neen

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de kortstondige pijn die zel optreden tijdens de injecties in de staart ader.

enkel dieren kunnen gebruikt worden om deze techniek in te oefenen.

Deze techniek aanleren kan enkel op muizen

4 jaar

onderwijs, opleiding, injecties

neen

Het is niet mogelijk om statisch na te gaan hoeveel muizen nodig zijn om een techniek te leren, of hoeveel onderzoekers deze techniek willen trainen

opleiden van 9 PhD studenten, postdocs of laboranten voor het succesvol uitvoeren van injecties in een bloedvat ader in de staart van de muizen

opleiding voor wetenschappelijk onderzoek met proefdieren in een labo dat onderzoek verricht naar nieuwe mogelijke behandelingen voor kinderen met 

bloedkanker

je

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project

Training van intraveneuze injectiesVulgariserende titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen worden gebruikt voor immunologische proeven omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, immunologisch  goed vergelijkbaar zijn aan mensen en 

makkelijk genetisch manipuleerbaar zijn. Vooral in de context van kiemvrije proeven zijn muizen makkelijk te hanteren, omdat ze in kiemvrije 

isolatoren kunnen worden gehuisvest.

De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

Voor de studie van humane ziekten is de beschikbaarheid van relevante muismodellen heel belangrijk. A20 polymorfismen zijn geassocieerd met 

artritis en IBD in mensen, en A20LysMCre muizen vertegenwoordigen een heel relevant modelsysteem om de ontwikkeling van artritis beter te 

bestuderen.  Dit project heeft alleen een kweektoepassing, om kiemvrije muizen te genereren voor speficifieke experimenten. Gekweekte dieren 

worden gebruikt in experimenten die ons meer inzicht zullen geven over de betrokkenheid van het aangeboren immuunsysteem tijdens de 

ontwikkeling van inflammatoire ziekten.

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus)

240, gespreid over een periode van 4 jaar

A20LysMcre-muizen hebben A20 deficiëntie in myeloide cellen en ontwikkelen spontaan artritis, gekenmerkt door geleidelijke zwelling van de enkels 

en andere gewrichten. De symptomen verschijnen op de leeftijd van 8 weken en ontwikkelen zich geleidelijk, samen met de ernst van de ziekte. Of de 

kiemvrije dieren artritis ontwikkelen is echter nog niet geweten en zal nauwlettend opgevolgd worden. Indien artritis optreedt, zijn de verwachte 

negatieve effecten de geleidelijke zwelling van enkels en andere gewrichten. De verwachte graad van ernst is mild. De menselijke eindpunten worden 

gevolgd en de muizen zullen worden opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2 na een kweekperiode van maximum 1 jaar.

Deze dieren zijn een uniek genetisch model voor artritis, die mede ins laboratorium werden gekarakteriseerd. Door de complexiteit van chronische 

ziekten, en de interactie van verschillende cel-en weefseltypes in een levend organisme, kan het ziekteproces niet in vitro  nagebootst worden.

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 meeste inflammatoire ziekten worden gekenmerkt door een verstoring van de samenstelling en diversiteit van het microbioom, de verzameling 

commensale micro-organismen in en op ons lichaam. In veel gevallen is het onduidelijk of deze verstoring bijdraagt tot de ontwikkeling van de ziekte, 

of er louter een gevolg van is. Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we gebruik maken van genetische muismodellen van humane ziekten, die we 

in kiemvrije omstandigheden huisvesten. Dergelijke kiemvrije muizen kunnen ook gekoloniseerd worden door specifieke ziekte-geassocieerde of 

controle microbiomen om een causaal verband met de ziekte na te gaan. De doelstelling van dit project is het kweken van een transgeen muismodel 

voor artritis in kiemvrije omstandigheden en het belang van myeloïde-afgeleide immuunreacties te onderzoeken tijdens de ontwikkeling van 

inflammatoire  en auto-immuunziekten, zoals artritis en colitis.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Microbioom, kiemvrij, artritis, A20LysMcre muizen, immuunsysteem, colitis, myeloïde cellen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Niet-technische titel van het project Kweek van kiemvrije A20LysMcre muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/01/2020-1/01/2024
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project (hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe 

kan dit project nuttig zijn voor  mensen of dieren? 

(Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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.

neen

neen

neen

Impact van de nutritionele status en inflammatoire stimulus op de transcriptionele cross-talk tussen PPARalfa en Gralfa

48 maanden

Glucocorticoïden, GRα, PPARα, primaire hepatocyten

ja

neen

neen

neen

neen

Er worden geen negatieve effecten voor deze dieren verwacht. 

Huidige in vitro cellijnen gelijkend op levercellen zijn afkomstig van kankercellen en bevatten daardoor ook sterke verschillen in hun glucose- en 

vetmetabolisme. Aangezien deze van belang zijn in het bestuderen van de neveneffecten bij GC's is het dus niet mogelijk om dergelijke cellen voor onze 

experimenten te gebruiken.  

Het aantal dieren nodig voor deze studie zijn conform eerdere publicaties rond nucleaire receptorwerk met proefdieren (Bougarne N. et al, 2019) en met oog 

op statistische significantie, correct geraamd. 

De muis is het meest gebruikte model in nucleaire receptor-studies omwille van zijn kleine taille, zijn snelle voortplanting, maar ook omwille van de vele 

gemeenschappelijke kenmerken met de mens. Daarnaast is de muis ook het laagt geclassificeerde dier met de de beste mogelijkheden om ligand-receptor 

interacties te bestuderen. 

Glucocorticoïden zijn agonisten van de Glucocorticoïd Receptor alfa (GRα) en worden gebruikt als therapeutisch geneesmiddel bij het bestrijden van 

chronische inflammatoire ziektes zoals reumatische artritis. Langdurige behandeling resulteert evenwel ook in neveneffecten zoals hyperglycemie en insuline 

intolerantie. Voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat deze mogelijks zouden kunnen vermeden worden door gelijktijdige toevoeging van een Peroxisoom 

Proliferator-Activated Receptor agonist. Het doel van dit project is dan ook om meer inzichten te verkrijgen in het mechanisme achter deze co-stimulatie.    

Het beter begrijpen van het mechanisme achter de interactie tussen bovenstaand vermelde transcriptiefactoren (GRα en PPARα) zou op termijn kunnen 

resulteren in meer inzichten om de behandelingen gericht tegen chronische inflammatoire ziektes te verbeteren. Dit met oog op het vermijden van de 

neveneffecten die bij de huidige behandelingen optreden. 

Voor het volledige project zouden 88 muizen nodig zijn. 
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

De muis is de laagste diersoort die een immuunsysteem heeft dat vergelijkbaar is met het immuunsysteem van de mens. Daarom is de muis de 

best mogelijke diersoort om dit experiment uit te voeren, waarbij het mogelijk is de resultaten later te vertalen naar de menselijke situatie, voor 

de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen welbepaalde kankers. 

Alle stresserende en mogelijks pijnlijke handelingen (injecties en opmetingen van de tumorgrootte) gebeuren onder verdoving om pijn en stress 

te minimaliseren. De dieren worden dagelijks opgevolgd door de onderzoekers adhv een welzijnsdagboek waarin de toestand van elk 

afzonderlijk dier (tumorgrootte, gewicht, gedrag en uitzicht) worden opgevolgd. Duidelijke en concrete humane eindpunten werden vastgelegd, 

die bepalen wanneer de studie dient stopgezet te worden bij excessief lijden (euthanasie uitgevoerd door een ervaren onderzoeker). 

Er zijn aanwijzingen dat het nanopartikel vaccin een (nog) sterker effect zou kunnen hebben in tumoren die CD1d produceren. Als we dit ook 

experimenteel kunnen aantonen, zou dit toelaten deze partikels verder te ontwikkelen voor de behandeling van kanker zoals multipel myeloom 

en chronische lymfocytische leukemie, waar nog een grote nood is aan meer efficiënte en duurzame behandelingen.

Muizen

108

Gezien de dieren met tumoren zullen geïnjecteerd worden om de efficiëntie van het nanopartikel te bestuderen, wordt verwacht dat de dieren 

een matige graad van negatieve effecten zullen ondervinden t.g.v. de tumorgroei. Belangrijk is dat alle injecties (1 injectie met tumorcellen en 1 

injectie met nanopartikels) en handelingen (het opmeten van de tumoren) steeds onder verdoving gebeuren, om stress en pijn bij de dieren te 

minimaliseren. De dieren worden dagelijks opgevolgd waarbij ook nauwgezet tekenen van pijn/lijden geëvalueerd worden. Wanneer dieren te 

veel zouden lijden (dus wanneer de humane eindpunten bereikt worden), worden ze op humane wijze geëuthanaseerd. 

Een reactie van het immuunsysteem is een georchestreerd samenspel van een grote diversiteit aan verschillende afweercellen die zich op 

verschillende plaatsen, verspreid over het lichaam bevinden. Tot op heden is het niet mogelijk deze volledige interactie na te bootsen op een 

proefdierloze manier. Om te voorkomen dat effecten van specifieke (zelfdzame) immuuncellen over het hoofd worden gezien t.g.v. een 

behandeling met deze nieuwe vorm van immuuntherapie, blijft het daarom belangrijk de resultaten ook te bevestigen in een levend dier.

De aantallen proefdieren die nodig zijn voor deze proef, werden bepaald door middel van een powerberekening. Dat houdt in dat dit het laagst 

aantal dieren is dat nodig is om resultaten te bekomen die statistisch relevant zijn, en dus bruikbaar zijn om verdere berekeningen en 

onderzoek te doen. Deze powerberekening, die werd berekend op basis van eerdere ervaring met deze modellen binnen de onderzoeksgroep, 

garandeert een minimaal, doch optimaal aantal dieren voor deze proef. 

Het doel van kankervaccinatie is het afweersysteem van een patient zelf in te schakelen in de strijd tegen kanker. Om dit te doen, hebben we 

een nanopartikel ontwikkeld dat opgenomen wordt door specifieke cellen van het afweersysteem, en zo een breed scala aan immuuncellen 

activeert om een groeiende tumor aan te vallen. In deze studie willen we specifiek onderzoeken in welke mate dit soort strategie beter zou 

kunnen werken in tumoren die het eiwit CD1d produceren. Bepaalde kankertypes waar nu nog onvoldoende doeltreffende behandelingen 

beschikbaar zijn, zoals multipel myeloma of bepaalde types leukemie, produceren namelijk ook dit CD1d eiwit. Om dit uit te zoeken, willen we 

specifiek nagaan of de nanopartikel vaccins een meerwaarde hebben in tumoren mét t.o.v. tumoren zonder CD1d. 

Ja, binnen 2 maand na afloop van het project. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) nanopartikel, kanker vaccinatie

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Studie van de effecten van een nanopartikel vaccin in tumoren die CD1d bevatten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2020-31/12/2021
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen zijn de laagste diersoort die toelaten om in een levend proefdier de groeipatronen van uitzaaiingen in de lever op te 

volgen en waarbij het detail dat de medische beeldvorming kan bieden, nog toereikend is.

Na het inbrengen van de tumoren krijgen de dieren pijnstilling; alle handelingen (ingreep en opvolging met medische 

beeldvorming) gebeuren onder volledige verdoving.

Een patiënt met uitzaaiingen in de lever zou veel sneller en op een veel comfortabelere manier onderzocht kunnen worden dmv 

medische beeldvorming en zijn behandeling zou dus sneller beter kunnen afgestemd worden op de reeële situatie (type 

groeipatroon). Betere kennis over de twee grote subtypes van groeipatronen zou ook gerichter onderzoek naar behandelingen 

toelaten. 

Muizen

50

Het inbrengen van de tumoren in de lever alsook het opvolgen van de ontwikkeling van de uitzaaiingen met medische 

beeldvorming gebeurt allemaal onder volledige verdoving, maar we verwachten dat de muizen hier wel een matig ongemak van 

kunnen ondervinden. Na de laatste sessie medische beeldvorming worden de dieren onmiddellijk gedood om daarna verder 

onderzoek te doen op de levers.

Bij de muizen met een verzwakt immuunsysteem worden uitzaaiingen van patiënten ingebracht. Deze uitzaaiingen hebben 

gekende groeipatronen en we kennen ook de locatie van inbrengen. Bij patiënten zijn beide voorwaarden niet vervuld. Het is niet 

toegelaten om van een erkend protocol af te wijken zonder voldoende bewijzen dat de nieuwe, niet-invasieve methode voldoende 

accuraat is en daarom is eerst onderzoek op levende proefdieren nodig. Dit onderzoek kan nog niet gevoerd worden op (modellen 

van) organen alleen. 

Er werd een statistische analyse uitgevoerd om na te gaan hoeveel dieren we voor elk subtype van de groeipatronen moeten 

gebruiken om wetenschappelijke conclusies te kunnen trekken. 

Uitzaaiingen van kanker in de lever vertonen in hoofdzaak twee groeipatronen. Kennis van welk type groeipatroon een uitzaaiing 

vertoont, is uiterst belangrijk omdat de behandeling en de genezings- en overlevingskansen van de patieënt afhangen van het 

groeipatroon van de uitzaaiing(en). Tot nu toe was het nodig om op een invasieve manier (d.i. via biopsie of operatie) stalen te 

nemen en deze onder de microscoop te evalueren. In dit project willen we nagaan of en hoe precies we op een niet-invasieve 

manier (d.i. via medische beeldvorming) de groeipatronen van uitzaaiingen in de lever kunnen onderscheiden. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) leveruitzaaiingen, medische beeldvorming, groeipatronen, niet-invasief

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Niet-invasieve evaluatie van leveruitzaaiingen via medische beeldvorming

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/01/2020
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Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen zijn de laagste diersoort die toelaten om in een levend proefdier de verdeling van deze nieuwe partikels te bekijken, waarbij het detail dat de 

medische beeldvorming kan bieden, nog toereikend is.

Alle handelingen gebeuren onder volledige verdoving.

Als de bestaande methode kan vervangen worden door de nieuwe partikels, zal er een veel correcter beeld bekomen worden voor de patiënt om zijn 

gepersonaliseerde behandeling voor te bereiden.

Muizen

12

Verwachte ernstgraad: lcht. We verwachten geen negatieve effecten voor de dieren, omdat de partikels in principe geen nadelige effecten zouden 

mogen hebben op (de bloedvaten van) de dieren.  Na de tweede scan worden alle dieren gedood om hun organen (met speciale focus op de lever) 

kunnen onderzocht worden.

Er is tot nu toe geen diervrije methode voorhanden om deze partikels in een levend organisme te onderzoeken, dat bovendien medische beeldvorming 

toelaat. 

Een zelfde proefdier wordt twee keer gescand. Dit zal nuttige informatie opleveren om in de toekomst indien mogelijk hetzelfde dier te gebruiken 

voor de twee verschillende scans in 1 proefdier. 

Sommige patiënten met levertumoren komen in aanmerking voor een gerichte radionuclidenbehandeling. Daarbij worden radioactieve partikles 

ingespoten die specifiek naar de lever migreren en er lokaal het zieke weefsel kapot stralen. De eigenschappen van het radioisotoop zijn echter niet 

goed voor medische beeldvorming, die nochtans nodig is voor de voorbereiding van de behandeling van de patiënt. Daarom wordt tot nu toe een 

SPECT scan genomen met andere partikels, die net iets andere eigenschappen hebben dan de partikels voor de therapie, en dit introduceert dus 

fouten. In dit project gebruiken we nieuwe partikels waaraan naar keuze het radioisotoop voor de voorbereidende beeldvorming of voor de 

behandeling kan gekoppeld worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) medische beeldvorming, PET, SPECT, lever, microsferen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Nieuwe micropartikels voor minimaal invasieve beeldvorming en behandeling van levertumoren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/01/2020
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Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit 

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van 

ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken 

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan 

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Er zal adequate pijnstilling worden toegediend om postoperatieve pijn te vermijden. Een vaak voorkomend probleem bij  een 

ruggenmergletsel  zijn infecties van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen de dieren preventief behandeld worden 

met antibioticum en zal hun blaas manueel geledigd worden totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking 

gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Een dier dat onnodig lijdt (meer dan strikt noodzakelijk is voor de proef), zal vroegtijdig 

uit het experiment gehaald worden en worden geëuthanaseerd. Hiervoor worden vooraf bepaalde criteria vastgelegd.

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.

 140 muizen

 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. 

We zullen  ontstekingscellen  veranderen naar een ontstekingsremmend karakter en het effect daarvan op de herstel na  een 

ruggenmergletsel onderzoeken

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.

 Muizen

Niet-technische titel van het project De rol van aangepaste afweercellen onderzoeken in regeneratie na een ruggenmergletsel.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en klinisch relevant. 

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.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar

Ja, 1 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)  afweercellen, regeneratie, ruggenmergletsel
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Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (max. 5 woorden / 50 karakters)

Fundamenteel onderzoek

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)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

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?

Toepassing van de 3Vs

1.VERVANGING

(maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.VERMINDERING

(maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het 

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.VERFIJNING

(maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

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 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 het blijkt dat een dier te veel pijn heeft en lijdt, 

zal het dier geëuthanaseerd worden.

Doelstelling van het project

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 

verhindert. De huidige therapieën (revalidatie en allerhande medicatie, ook anti-depressiva) zijn 

niet in staat om het herstel van patiënten en de daarbij gepaarde depressieve gevoelens te 

verbeteren. Het doel van dit project is om enerzijds te bestuderen of het gebruikte diermodel 

voldoende de klinische effecten van depressie en angst na herseninfarct nabootsen en in een 

volgende fase of de molecule F15599 een effect heeft het herstel na herseninfarct. 

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

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 zullen inzicht geven  de mogelijkheden voor het gebruik  of de 

molecule F15599 bij patiënten met een herseninfarct. Indien er positieve bevindingen zijn kunnen 

de verworven inzichten gebruikt worden voor de ontwikkeling van een nieuwe therapie.

In totaal zullen 40 mannelijke muizen voor deze dierproef worden gebruikt.

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Het effect van de 5-HT1A post-synaptische receptor agonist F15599 op hersenberoerte: piloot 

studie

2019/02/01 – 2019/12/31

Herseninfarct, depressie, gedrag

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.

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.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het 

belang van de gezondheid of het welzijn van 

mens of dier

Neen

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere 

proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de 

dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Deze proef bestaat erin de afbraak van myeline te induceren bij muizen en deze dieren te behandelen met een stofje 

dat het vetzuurmetabolisme zal beïnvloeden. Vervolgens zal het effect van deze behandeling op herstel onderzocht 

worden. 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 dieren op een humane manier gedood en wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

Doelstelling van het project

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie is hetonderzoek naar de rol van vetzuren in het 

sturen van de functie van vreetcellen inneurodegeneratieve aandoeningen. Tot op heden is de kennis omtrent vetzuren 

indeze aandoeningen zeer beperkt. De link met immuuncellen is een volledig nieuwwetenschappelijk concept in deze 

aandoeningen.Positieve bijdrage aan mens of dier: Het herstel van een ontsteking die ontstaat inhet zenuwstelsel bij 

neurodegeneratieve aandoeningen is een veelbelovendetherapeutische strategie.

Vetzuurmetabolisme; Imuuncellen; Herstel; Multiple Sclerose

Niet-technische titel van het project  Het effect van vetzuren op het zenuwherstel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)  2 jaar

 Ja, op het einde van het project

 In neurodegeneratieve aandoeningen spelen cellen van het afweersysteem,zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze 

cellen migreren over de bloed-hersenbarrièreen tasten vervolgens samen met overige celtypes van het immuunsysteem 

dezenuwvezels aan. Het herstellen van deze zenuwvezels is een veelbelovendetherapeutische strategie. Recente 

bevindingen tonen aan dat tijdens een bepaaldtijdsbestek vreetcellen niet enkel een slechte rol spelen in multiple 

sclerose (MS),maar ook herstel bevorderende eigenschappen hebben. Het doel van dit project is omte bepalen hoe het 

vetzuurmetabolisme van deze vreetcellen betrokken is bij hetherstel van de zenuwvezels.

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. 

Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant.

Er wordt slechts beperkt ongemak voor de dieren verwacht en we zullen gedurende het experiment wekelijks 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.

 Muizen

 36
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden 

aan een retrospectieve analyse (ja / 

nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 

100 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, bv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden 

(maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: 

hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit 

project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze 

dieren (opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 

karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is 

om dieren te gebruiken en waarom er 

geen alternatieve dierloze methode kan 

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat 

zo weinig mogelijk proefdieren 

gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve 

effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) 

tot een minimum te beperken.

In deze proef worden ontstekingsreacties geïnduceerd in de hersenen in muizen waarin een enzym betrokken bij het vetzuurmetabolisme 

ontbreekt.  In dit model zijn de dieren 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. 

 Het effect van vetzuren op het zenuwontsteking

 2 jaar

 Ja, op het einde van het project

 Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie is hetonderzoek naar de rol van vetzuren in het sturen van de 

functie van vreetcellen inneurodegeneratieve aandoeningen. Tot op heden is de kennis omtrent vetzuren indeze aandoeningen zeer beperkt. 

De link met immuuncellen is een volledig nieuwwetenschappelijk concept in deze aandoeningen.Positieve bijdrage aan mens of dier: Het 

herstel van een ontsteking die ontstaat inhet zenuwstelsel bij neurodegeneratieve aandoeningen is een veelbelovendetherapeutische 

strategie.

 In neurodegeneratieve aandoeningen spelen afweercellen van het immuunsysteem,zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen migreren 

over de bloed-hersenbarrièreen tasten vervolgens samen met overige celtypes van het immuunsysteem dezenuwvezels aan. Het herstellen 

van deze zenuwvezels is een veelbelovendetherapeutische strategie. Recente bevindingen tonen aan dat tijdens een bepaaldtijdsbestek 

vreetcellen niet enkel een slechte rol spelen in multiple sclerose (MS),maar ook herstel bevorderende eigenschappen hebben en 

onstekingsreacties verminderen. Het doel van dit project is om te bepalen hoe het vetzuurmetabolisme van deze vreetcellen betrokken is bij 

het remmen van onstekiningen in het centrale zenuwstelsel.

 Muizen

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 

lot van de dieren na het project?

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.

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. 

 Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant.
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Niet-technische titel van het 

project

Looptijd van het project (of begin- 

en einddatum)

Zal het project onderworpen worden 

aan een retrospectieve analyse (ja / 

nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden 

/ 100 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 mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: 

hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden? 

Wat is het maximaal aantal van 

deze dieren (opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die 

met de dieren gesteld worden: welke 

zijn de verwachte negatieve effecten 

voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het 

project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 

karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk 

is om dieren te gebruiken en 

waarom er geen alternatieve 

dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt 

dat zo weinig mogelijk proefdieren 

gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en klinisch relevant. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve 

effecten op het welzijn van de 

dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum 

te beperken.

Er zal adequate pijnstilling worden toegediend om postoperatieve pijn te vermijden. Een vaak voorkomend probleem bij  een ruggenmergletsel  zijn 

infecties van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen de dieren preventief behandeld worden met antibioticum en zal hun blaas manueel 

geledigd worden totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Een dier dat onnodig lijdt 

(meer dan strikt noodzakelijk is voor de proef), zal vroegtijdig uit het experiment gehaald worden en worden geëuthanaseerd. Hiervoor worden 

vooraf bepaalde criteria vastgelegd.

 71 muizen

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.

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.

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee toediening van gemoduleerde cellen 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.

 Muizen

1 jaar

  Ja, 1 jaar

 afweercellen, stamcellen, regeneratie, ruggenmergletsel

Beschrijf de doelstellingen van het 

project, bv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart 

worden (maximaal 1000 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. 

De rol van aangepaste afweercellen en stamcellen onderzoeken in regeneratie na een ruggenmergletsel.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte 

negatieve effecten voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren 

te gebruiken en waarom er geen alternatieve 

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn 

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) 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 een totaal van 60 muizen waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal houdt rekening met de 

variatie van het diermodel van MS en houdt 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 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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

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.

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niet-traumatische 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. 

In totaal zullen er 60 muizen voor deze dierproef gebruikt worden.

60 muizen

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. 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. 

Het ongerief van dit diermodel is ernstig.

2jaar

 Ja, na 2 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

 Plantaardige stof, immuuncellen, ontsteking zenuwstelsel, multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel gekarakteriseerd door chronische ontsteking en zenuwschade. We 

hebben aanwijzingen dat een bepaalde plantaardige stof de ernst van een MS dierenmodel kan verlagen. De volgende onderzoeksvraag is nu 

welke immuuncellen door deze plantaardige stof worden beïnvloed en of deze plantaardige stof de ontstekingsreacties kunnen verminderen 

indien er al ontsteking plaats heeft gevonden. 

Het effect van een plantaardige component in een ontsteking-gerelateerd diermodel voor multiple sclerose.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Het effect van vetzuurmetabolisme op zenuwherstel

 3 jaar

 Ja, op het einde van het project

Vetzuurmetabolisme, Afweercellen, Herstel, Multiple Sclerose

 In neurodegeneratieve aandoeningen spelen cellen van het afweersysteem, zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen migreren over 

de bloed-hersenbarrière en tasten vervolgens samen met overige celtypes van het afweersysteem de zenuwvezels aan. Het herstellen van 

deze zenuwvezels 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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 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 afweercellen is een volledig nieuw wetenschappelijk concept in deze aandoeningen. 

Positieve bijdrage aan mens of dier: Het herstel van een ontsteking die ontstaat in het zenuwstelsel bij  neurodegeneratieve 

aandoeningen is een veelbelovende therapeutische strategie.

Muis 

 90

Deze proef bestaat erin zenuwafbraak te induceren bij muizen en deze dieren te behandelen met een stofje dat het vetzuurmetabolisme 

zal beïnvloeden. Vervolgens zal het effect van deze behandeling op herstel onderzocht worden. Dit diermodel veroorzaakt een daling in 

cognitie, maar we verwachten dat de muizen goed blijven eten en drinken en dat ze actief blijven. Met andere woorden zullen de dieren 

milde negatieve effecten ervaren. De dieren zullen elke dag gecontroleerd en opgevolgd worden. Na afloop van de proef worden de dieren 

op een humane manier gedood en wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

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. 

Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. 

Er wordt slechts beperkt ongemak voor de dieren verwacht en we zullen gedurende het experiment wekelijks 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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Doelstelling van het project

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

 De rol van het vetzuurmetabolisme tijdens ontsteking van de zenuwbanen

 3 jaar

 Ja, na het beëindigen van het experiment. 

 Vetzuren, afweercellen, ontsteking

Fundamenteel onderzoek Ja

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

In neurodegeneratieve aandoeningen spelen cellen van het afweersysteem, zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen migreren over de bloed-

hersenbarrière en tasten vervolgens samen met overige celtypes van het afweersysteem 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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig 

zijn voor  mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 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. 

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niet-traumatische 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.

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd raken tot aan de achterpoten. 

De effecten zijn dus van ernstige aard. 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. 

Op het einde van dit project zullen de dieren opgeofferd worden zodat het weefsel kan gebruikt worden voor verdere analyses.

 Muis

110

1.Vervanging (maximaal 1000 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 neurodegeneratieve aandoeningen. 

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend aan de hand van statistische analyse.  

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters) 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 er 

standaard gebruikt 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. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke 

of verwachte graad van ernst van deze effecten en 

wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn 

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) tot een minimum te beperken.

Het effect van verstoord vetmetabolisme op zenuwherstel

 3 jaar

 Ja, op het einde van het project

Vetzuurmetabolisme, Afweercellen, Herstel, Multiple Sclerose

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, 

dieren of planten? (Maximaal 1000 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 afweercellen is een volledig nieuw wetenschappelijk concept in deze aandoeningen. 

Positieve bijdrage aan mens of dier: Het herstel van een ontsteking die ontstaat in het zenuwstelsel bij  neurodegeneratieve 

aandoeningen is een veelbelovende therapeutische strategie.

In neurodegeneratieve aandoeningen spelen cellen van het afweersysteem, zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen migreren over 

de bloed-hersenbarrière en tasten vervolgens samen met overige celtypes van het afweersysteem de zenuwvezels aan. Het herstellen 

van deze zenuwvezels 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 vetmetabolisme van deze vreetcellen betrokken is bij het herstel van de zenuwvezels.

Muis 

69

 Deze proef bestaat erin zenuwafbraak te induceren bij muizen en deze dieren te behandelen met een stofje dat het vetmetabolisme zal 

beïnvloeden. Vervolgens zal het effect van deze behandeling op herstel onderzocht worden. 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 dieren op een humane manier gedood en wordt het weefsel 

voor verdere analyse gebruikt.

 Dit muismodel veroorzaakt schade in het zenuwstelsel die vergelijkbaar is met de schade die optreedt 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. 

 Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. 

 Er wordt slechts beperkt ongemak voor de dieren verwacht en we zullen gedurende het experiment wekelijks 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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig 

zijn voor  mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Celtransplantatie als behandeling van suikerziekte (diabetes): Strategieën om pancreascellen afkomstig van een andere diersoort te 

beschermen tegen het immuunsysteem

 2019-02-28 – 2021-02-28

 Ja, ten laatste 3 weken na de einddatum van het project

Diabetes – celtherapie – cellen afkomstig andere soort

Het voorgestelde project heeft tot doel een celtherapie te ontwikkelen voor de behandeling van suikerziekte (type 1 diabetes). Momenteel 

bestaat de behandeling uitsluitend in het injecteren van insuline (het belangrijkste pancreasproduct) waarbij het falen van de insuline 

producerende pancreascellen en de complicaties niet kunnen voorkomen worden. Een nieuwe functionele pancreas celmassa zou kunnen 

worden aangeboden met een celtherapie. Dit project beoogt de ontwikkeling van een product op basis van pancreascellen (uit een andere 

diersoort dan de mens) waardoor er maatregelen genomen moeten worden om de cellen te beschermen tegen het immuunsysteem.

Het implanteren van pancreas cel preparaten die de functie van de pancreas overnemen (dynamische insulineproductie na opname van 

glucose), zou type 1 diabetes patiënten verlossen van insuline injecties en zou levens verkortende complicaties zoals aderverkalking kunnen 

voorkomen. Pancreas materiaal afkomstig van dieren zou hiervoor een onuitputtelijke bron zijn in tegenstelling tot humane pancreascellen uit 

orgaandonoren voor transplantatie. Bij deze laatste dienen patiënten steeds een levenslange afweersysteem-onderdrukkende behandeling te 

volgen terwijl in dit project zal onderzocht worden of een specifieke formulatie van het cel product als immuun barrière kan fungeren wat 

dergelijke behandeling overbodig maakt of de mate van immuun suppressie ten minste kan verminderen.

 Muizen

 Er zullen maximaal 549 muizen gebruikt worden.

Er worden weinig negatieve effecten verwacht bij de dieren. De implantatie wordt onder algemene verdoving uitgevoerd. Tegelijk wordt ook 

pijnstilling toegediend. Bij het nemen van bloedstalen blijft het ongemak beperkt. Sommige dieren zullen wel dagelijks een injectie toegediend 

krijgen met afweersysteem-onderdrukkende middelen. Uiteindelijk vindt euthanasie van de dieren plaats. Er wordt verwacht dat de algemene 

graad van ongemak mild zal zijn door de dagelijkse injecties.

De pancreascellen van het te testen product zijn niet functioneel in reageerbuisjes of via andere biotechnologische technieken maar vormen 

enkel in levende organismen een functionele pancreas celmassa. Vermits ook de complexiteit van het metabolisme en van de pancreasfunctie 

en -structuur niet kan worden nagebootst in een proefbuisje is een diermodel onontbeerlijk. Wel wordt er reeds een extensieve preselectie 

uitgevoerd op basis van een aantal parameters. Enkel de meest veelbelovende formulaties worden getest in een diermodel.

 Een uitgebreide testing in proefbuisjes en selectie van de beste celpreparaten en formulaties gaat vooraf aan de dierproeven.

Het aantal dieren per studie is bepaald op basis van data uit de literatuur en data bekomen in preliminaire studies waarmee er statistisch 

berekend is hoeveel dieren per groep noodzakelijk zijn om significante resultaten te bekomen. Het minimum aantal dieren wordt gebruikt om 

met redelijke waarschijnlijkheid statistisch significante verschillen te kunnen detecteren. De dieren worden aangekocht volgens de noodzaak 

om zo geen onnodige dieren te genereren.Uitgebreid literatuuronderzoek leert dat deze muismodellen zeer frequent en bijzonder geschikt zijn voor het evalueren van een nieuwe 

therapie voor diabetes. De gebruikte muismodellen zijn ook geschikt om de reactie van het afweersysteem te bestuderen na implantatie van 

varkenscellen en laten dan ook vertaling toe naar toekomstige studies bij mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum 

te beperken.

Om ongemak te vermijden wordt het aantal manipulaties bij de dieren tot een minimum herleid.

De implantatie gebeurt onder algemene verdoving en ook pijnstilling wordt toegediend. Op het einde van de studie starten de testen na het 

euthanaseren van de dieren. Een dagelijkse inspectie van het gedrag en het fysieke voorkomen van de dieren garandeert een zeer snelle 

interventie, indien nodig, en minimaliseert aldus het lijden.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig 

zijn voor  mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Ons doel is het bestuderen van de effecten van zoutopname op de immuunrespons tegen tumoren in diermodellen van kanker en het 

microbioom. We hebben een uitvoerige literatuurstudie ondernomen. Sommige onderzoekers hebben ook al ervaring in kankeronderzoek.

In dit onderzoek wordt gekozen voor muizen aangezien dit het aangewezen diermodel is voor dit onderzoek. Voordien werd dit model reeds 

gebruikt [14].

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.

De dieren krijgen injecties met kankercellen onder hun huid ter hoogte van de flank en zullen daar een tumor ontwikkelen. 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.

Voor deze experimenten zijn we geïnteresseerd in de effecten van zout op het microbioom en de bijdrage in de ontwikkeling van een 

immuunrespons tegen tumoren in muizen. Deze in vivo interacties zijn zeer complex en bijgevolg is er nood aan een pre-klinisch diermodel. 

Geen enkel in vitro model kan deze interacties vervangen.

Dit project heeft als doel specifieke therapeutische mechanismen te identificeren die aan de grondslag liggen van effecten van de dagelijkse 

zoutinname en de mogelijke gunstige effecten bij de reactie tegen tumoren. Bijgevolg is het uiteindelijke doel nieuwe therapeutische en 

preventieve strategieën te ontdekken die de gezondheid van patiënten kunnen verbeteren.

 muizen

In het totaal zullen er 160 muizen gebruikt worden.

Het doel van het project is het bestuderen van het effect van zout in muismodellen voor kanker. Meer bepaald zullen de veranderingen van 

het microbioom in relatie met de zoutopname en de mogelijke gunstige effecten op kanker onderzocht worden.

 Effect van zout op microbioom en de betekenis in kanker

2 jaar

Ja, op het einde van het project

Kanker, Kankertherapie, Immuuncellen, Zout, Microbioom
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Neen

Translationeel of toegepast onderzoek Ja

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het is onvermijdelijk om de werking van nieuwe behandelingen 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 werking van nieuwe behandelingen 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 behandelingen ontwikkeld kunnen worden die specifiek zijn voor 

het menselijk immuunsysteem. Dit verhoogt de waarschijnlijkheid dat de behandeling 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 vooropgestelde welzijnscriteria bereikt worden, zal het dier voortijdig worden geëuthanaseerd.

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

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 ernstig 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 

injectie. Het welzijn van de dieren zal dagelijks nauwlettend gecontroleerd worden.

De medicijnen kunnen voor een belangrijke doorbraak zorgen in de behandeling van patiënten met auto-immuunaandoeningen.

 Muizen

 3060

Aan patiënten met auto-immuunaandoeningen 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 auto-

immuunaandoeningen blokkeert, is dus gewenst. Het doel van dit project is om peptiden (korte stukken eiwit) te identificeren die de 

verstoorde immuunbalans in auto-immuunaandoeningen specifiek kunnen herstellen. We zullen deze peptiden valideren in een diermodel 

Ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor auto-immuunaandoeningen

 3 jaar

 Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

 auto-immuniteit, behandeling



592
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig 

zijn voor  mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) 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.

De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene welzijnsfactoren. Verder wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de 

verlammingsverschijnselen van de muizen dagelijks gescoord worden. 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 (speeltunnels etc.). 

Aangezien de ziekte ertoe kan leiden 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. Dieren die onnodig lijden, zullen vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

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. Tevens bestaat er geen diervrij alternatief om de impact van 

het opslageiwit 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 een totaal van 20 muizen waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal houdt rekening met de variatie 

van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te gebruiken.

 Muizen

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.

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Opslageiwit, Ontsteking, Multiple sclerosis, Centrale zenuwstelsel

20 muizen

Muismodel voor MS

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij perifere afweercellen naar de hersen migreren om daar de 

zenuwvezels te beschadigen. Het moduleren van deze ontstekingsreactie is een veelbelovende therapeutische strategie. Een opslageiwit in onze 

cellen is mogelijk betrokken bij dit ontstekingsproces. Het doel van dit project is om dit verder te onderzoeken in een muismodel voor MS.

MS is de meest voorkomende niet-traumatische 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 een bepaald opslageiwit in onze cellen gebruikt kan worden als een nieuw therapeutisch doelwit in MS.

 2 jaar

 Ja, binnen twee jaar.

 Het functie van een opslageiwit tijdens zenuwontsteking 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig 

zijn voor  mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) 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.

De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene welzijnsfactoren. Verder wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de 

verlammingsverschijnselen van de muizen dagelijks gescoord worden. 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 (speeltunnels 

etc.). Aangezien de ziekte ertoe kan leiden 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. Dieren die onnodig lijden, zullen vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

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. Tevens bestaat er geen diervrij alternatief 

om de impact van het opslageiwit 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 een totaal van 20 muizen waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal houdt rekening met de 

variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te gebruiken.

 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 lot van de dieren na 

het project?

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.

Opslageiwit, Ontsteking, Multiple sclerosis, Centrale zenuwstelsel

20 muizen

Muismodel voor MS

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij perifere afweercellen naar de hersen migreren om daar de 

zenuwvezels te beschadigen. Het moduleren van deze ontstekingsreactie is een veelbelovende therapeutische strategie. Het is aangetoond 

dat de disaccharide trehalose een positief effect heeft op verschillende ziekten door ontsteking te verminderen en autofagie te induceren. 

Deze studie zal ons daarom nieuwe inzichten verschaffen of behandeling met trehalose neuro-inflammatie kan verminderen en of de 

autofagie-route een goed doelwit is voor nieuwe therapeutische strategieën in MS-onderzoek.

MS is de meest voorkomende niet-traumatische 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 trehalose neuro-inflammatie kan verminderen in een MS muis model.

 2 jaar

 Ja, binnen twee jaar.

 Het effect van trehalose behandeling op neuro-inflammatie
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte 

negatieve effecten voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren 

te gebruiken en waarom er geen alternatieve 

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn 

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) 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. Tevens bestaat er geen diervrij 

alternatief om de impact van het opslageiwit 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 een totaal van 10 muizen waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal houdt 

rekening met de variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te 

gebruiken.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. 

Muismodel voor MS: 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.

 Muizen

10 muizen

De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene welzijnsfactoren. Verder wordt een standaard puntenschaal toegepast 

waarmee de verlammingsverschijnselen van de muizen dagelijks gescoord worden. 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 (speeltunnels etc.). Aangezien de ziekte ertoe kan leiden 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. Dieren die onnodig lijden, 

zullen vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische aandoening en treft 2,5 miljoen mensen wereldwijd. MS-patiënten 

ouder dan 65 jaar hebben meer kans op een progressieve ziektecursus in vergelijking met jongere tegenhangers. Deze studie zal 

ons daarom nieuwe inzichten bieden in de wisselwerking tussen veroudering, ziekteactiviteit en klinische progressie in MS.

 Ja, binnen twee jaar.

 2 jaar

Het effect van veroudering op ziekteprogressie bij multiple sclerose

Opslageiwit, Ontsteking, Multiple sclerosis, Centrale zenuwstelsel

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij perifere afweercellen naar de hersen migreren om 

daar de zenuwvezels te beschadigen. Veroudering veroorzaakt veranderingen in het immuunsysteem en kan bijdragen aan de 

voortgang van MS. Het doel van dit project is om dit verder te onderzoeken de rol van veroudering in een muismodel voor MS.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte diermodel 

het meest verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een beperkt aantal experimenten wordt een licht ongemak verwacht. Om 

matig ongemak te vermijden worden de muizen nauwgezet opgevolgd.

Dit project focust op de invloed van fosfodiësterase inhibitoren als mogelijke therapie voor de ziekte van Alzheimer. 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. 

Goed gevalideerde modellen in de onderzoeksgroep worden gebruikt.

Het gebruikte model is goed gekarakteriseerd om de betreffende onderzoeksvraag te beantwoorden. Bovendien worden er humane 

eindpunten gehanteerd.

De dieren worden geëuthanaseerd wanneer de humane eindpunten bereikt zijn.

 2 jaar

 Ja, binnen 2 jaar

 Alzheimer dementie, neurodegeneratie

In dit project worden enzymen onderzocht die betrokken zijn in geheugenprocessen, binnen een diermodel voor de ziekte van Alzheimer. 

De modulatie van deze enzymen kan mogelijks bijdragen tot een verbetering van de geheugenprocessen en vormen een mogelijks 

therapeutisch doelwit.

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.

Muizen

 Maximaal 120 muizen 

Analyse van de invloed van fosfodiësterases op de ziekte van Alzheimer
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte diermodel 

het meest verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

De rol van aangepaste afweercellen onderzoeken in herstel na een ruggenmergletsel.

4 jaar

  Ja, 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

 afweercellen, regeneratie, ruggenmergletsel

 Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na ruggenmergletsel slecht. Het 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. We zullen  ontstekingscellen  veranderen naar een ontstekingsremmend karakter en het 

effect daarvan op het herstel na  een ruggenmergletsel onderzoeken.

We verwachten dat inzicht in de mechanismen waarmee aangepaste afweercellen 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.

 Muizen

104 muizen

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.

Aangezien een 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. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er zal adequate pijnstilling worden toegediend om postoperatieve pijn te vermijden.

Een vaak voorkomend probleem bij  een ruggenmergletsel  zijn infecties van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen de dieren 

preventief behandeld worden met antibioticum en zal hun blaas manueel geledigd worden totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard 

wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Een dier dat onnodig lijdt (meer dan strikt noodzakelijk is voor de proef), zal 

vroegtijdig uit het experiment gehaald worden en worden geëuthanaseerd. Hiervoor worden vooraf bepaalde criteria vastgelegd.





597
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het doel van de dierproef is het verwerven van de vaardigheden om een diermodel voor een herseninfarct in een experimentele setting 

te kunnen creëren. Door een grondige training in het opzetten van dit diermodel te krijgen, zal later onderzoek van hogere kwaliteit zijn. 

Ook zal door de training het aantal benodigde dieren in vervolgstudies lager zijn. De doelstelling op langere termijn is dit model te 

gebruiken in een experiment waarbij de invloed van electromagnetische stimulatie op de verbetering van de symptomen na een 

herseninfarct zal worden onderzocht. Naast het leren opzetten van het diermodel, zal de onderzoeker leren het typische herseninfarct-

geassocieerde gedrag te herkennen van de dieren.

Competentieverwerving voor het uitvoeren van het muismodel voor een herseninfarct door middel van bloedvatobstructie.

 2019-07-01 – 2021-07-01

 Nee

Diermodel herseninfarct, competentieverwerving, bloedvatobstructie

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters) Het directe doel van deze dierproef is om een chirurgische ingreep aan te leren die zal worden aangewend om een herseninfarct in een 

experimentele setting na te bootsen. Gezien de complexiteit van de ingreep is het noodzakelijk om een gestandaardiseerde ingreep te 

kunnen uitvoeren bij latere studies. Hiervoor kunnen echter geen kadavers of alternatieve methoden gebruikt worden aangezien het 

essentieel is dat de onderzoeker leert omgaan met de vitale functies van het proefdier om zowel de kwaliteit van het onderzoek als het 

welzijn van het dier tijdens de ingreep te vrijwaren. 

Door het verwerven van de vaardigheden om een herseninfarct in een diermodel na te bootsen, opent dit de mogelijkheid om de invloed 

van electromagnetische stimulatie op het herseninfarct na te gaan. De huidige therapeutische opties zijn niet efficiënt genoeg om 

voldoende herstel bij de patiënt te behalen. Het uiteindelijke doel van het gebruik van dit model is dan ook de mogelijkheid te 

onderzoeken of electromagnetische stimulatie een potentiele langetermijnstrategie is om het herseninfarct te behandelen.

Mannelijke muizen.

 200

Het aantal proefdieren dat nodig is om de techniek aan te leren werd bepaald door eerdere ervaringen binnen andere 

onderzoeksgroepen gezien de hoge moeilijkheidsgraad van het diermodel. Door het leren uitvoeren van een gestandaardiseerde ingreep, 

zal het aantal benodigde dieren bij vervolgstudies afnemen omdat minder dieren verloren zullen gaan door problemen tijdens de 

operatie. Onrechtstreeks zorgt deze dierproef dus voor een vermindering in aantal proefdieren bij vervolgstudies.

Muizen zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar mogelijke positieve effecten van nieuwe therapieën voor het herseninfarct. 

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 na de ingreep 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.

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 geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het vergelijken van leeftijdsgebonden veranderingen in het afweersysteem en het effect van aangepaste afweercellen in dwarslaesie en 

gezonde muizen.

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

3 jaar

  Ja, 1 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Afweercellen, ruggenmergletsel, trauma-geïnduceerde veroudering, verouderd afweersysteem.

Dwarslesie-patiënten hebben een verkorte levensverwachting in vergelijking met gezonde mensen door een functionele afname van 

bepaalde lichaamssystemen. Hoewel we weten dat naarmate men ouder wordt het immuunsysteem afneemt en dat het immuunsysteem 

een negatieve rol speelt in het herstelproces van dwarslesie-patiënten, is er niet veel bekend over hoe dwarslesies veroudering van het 

immuunsysteem beïnvloeden. Daarom zullen wij leeftijd-gerelateerde merkers van het afweersysteem analyseren in muizen op 

verschillende tijdstippen na een dwarslesie. Ook willen wij onderzoeken of genetisch gemodificeerde afweercellen met een anti-

inflammatoir fenotype als therapie kunnen dienen voor de veranderingen die waar worden genomen.

We verwachten dat inzicht in de mechanismen van een verouderd afweersysteem na een dwarslaesie van cruciaal belang is voor de 

ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe therapeutische behandelingen van dwarslaesie patiënten om een versnelde veroudering tegen te 

gaan. 

 Muizen

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en klinisch relevant. 

Er zal adequate pijnstilling worden toegediend om postoperatieve pijn te vermijden. Een vaak voorkomend probleem bij een 

ruggenmergletsel zijn infecties van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen de dieren preventief behandeld worden met 

antibioticum en zal hun blaas manueel geledigd worden totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking gebruikt, en 

dieren in groep gehuisvest. Een dier dat onnodig lijdt (meer dan strikt noodzakelijk is voor de proef), zal vroegtijdig uit het experiment 

gehaald worden en worden geëuthanaseerd. Hiervoor worden vooraf bepaalde criteria vastgelegd.

 393 muizen

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te brengen bij muizen en het effect van getransplanteerde aangepaste afweercellen op 

het tegengaan van veroudering van het afweersysteem 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.

Aangezien veroudering van het afweersysteem zowel lokaal als systemisch kan plaatsvinden, worden meerdere organen onderzocht in dit 

project, daardoor kan dit experiment 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.
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 De rol van een vetzuur transporteur tijdens ontsteking van de zenuwbanen

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

 3 jaar

 Ja, na het beëindigen van het experiment.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

 Vetzuurtransporteur, afweercellen, ontsteking

In multiple sclerose (MS) spelen cellen van het afweersysteem, zoals vreetcellen, een cruciale rol. Deze cellen migreren over de bloed-

hersenbarrière en tasten vervolgens samen met overige celtypes van het afweersysteem de zenuwvezels aan. Het moduleren van deze 

ontstekingsreactie is een veelbelovende therapeutische strategie. Recente bevindingen tonen aan dat een vetzuurtransporteur een 

belangrijke rol speelt in het moduleren van de functionele eigenschappen van deze vreetcellen. Het doel van dit project is om te bepalen 

in hoeverre de vetzuurtransporteur betrokken is bij het moduleren van de ontstekingsreactie in het muismodel voor MS.

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd raken tot aan de 

achterpoten. De effecten zijn dus van ernstige aard. 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. 

Op het einde van dit project zullen de dieren opgeofferd worden zodat het weefsel kan gebruikt worden voor verdere analyses.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie is het onderzoek naar de rol van de vetzuurtransporteur in het 

sturen van de functie van vreetcellen in MS laesies. Tot op heden is de kennis hieromtrent zeer beperkt. 

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en 

treft 2,5 miljoen mensen wereldwijd. Een bijdrage van fundamentele kennis over MS kan helpen meer inzicht te krijgen in deze complexe 

ziekte.

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. 

Muis 

 20

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 inzichten te verkrijgen over neurodegeneratieve aandoeningen. 

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. Dit aantal is 

hoog genoeg en houdt toch rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te gebruiken.

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 er standaard gebruikt 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. 
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Neen

Translationeel of toegepast onderzoek Ja

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Patiënten met auto-immuunaandoeningen worden hoofdzakelijk behandeld met ontstekingsremmers. 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 auto-

immuunaandoeningen blokkeert, is dus gewenst. We hebben peptiden (korte stukken eiwit) geidentificeerd die de verstoorde immuunbalans 

in auto-immuunaandoeningen specifiek kunnen herstellen. Nu zullen we nagaan of deze nieuwe peptide therapie gelijktijdig gegeven kan 

worden met ontstekingsremmers. Eens de peptide therapie dan aanslaat, zou de patient de behandeling met ontstekingsremmers kunnen 

staken.

Gelijktijdige behandeling van auto-immunnaandoeningen met nieuwe en bestaande medicatie.

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

 3 jaar

 nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

 auto-immuniteit, behandeling

De medicijnen kunnen voor een belangrijke doorbraak zorgen in de behandeling van patiënten met auto-immuunaandoeningen.

 Muizen

 1140

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

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 ernstig 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 injectie. 

Het welzijn van de dieren zal dagelijks nauwlettend gecontroleerd worden.

De muizen zullen geëuthanaseerd worden aan het einde van de studie.

Het is onvermijdelijk om de werking van nieuwe behandelingen 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. 

Het is onvermijdelijk om de werking van nieuwe behandelingen 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 behandelingen ontwikkeld kunnen worden die specifiek zijn voor het 

menselijk immuunsysteem. Dit verhoogt de waarschijnlijkheid dat de behandeling 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 vooropgestelde welzijnscriteria bereikt worden, zal het dier voortijdig worden geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte diermodel 

het meest verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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 er standaard gebruikt 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. 

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 inzichten te verkrijgen over neurodegeneratieve aandoeningen. 

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. 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 dieet en het vetzuurmetabolisme in het ziekteverloop 

van MS. Er wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de symptomen (verlammingsverschijnselen) van de muizen dagelijks 

gescoord worden. 

Muis 

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 lot 

van de dieren na het project?

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd raken tot aan de 

achterpoten. De effecten zijn dus van ernstige aard. 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. 

Op het einde van dit project zullen de dieren opgeofferd worden zodat het weefsel kan gebruikt worden voor verdere analyses.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatieve aspect van deze studie is het onderzoek naar de rol van het vetzuurmetabolisme en dieet 

in het sturen van de functie van afweercellen in MS laesies. Tot op heden is de kennis hieromtrent zeer beperkt. 

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 

2,5 miljoen mensen wereldwijd. Een bijdrage van fundamentele kennis over MS kan helpen meer inzicht te krijgen in deze complexe ziekte.

 3 jaar

 Ja, na het beëindigen van het experiment.

 Vetzuurmetabolisme, afweercellen, ontsteking

In multiple sclerose (MS) spelen cellen van het afweersysteem een cruciale rol. Deze cellen migreren over de bloed-hersenbarrière en tasten 

vervolgens samen met overige celtypes van de hersenen de zenuwvezels aan. Het moduleren van deze ontstekingsreactie is een veelbelovende 

therapeutische strategie. Recente bevindingen tonen aan zowel het vetzuurmetabolisme en een Westers dieet een belangrijke rol speelt in het 

moduleren van afweercellen en ontstekingen in de hersenen. Het doel van dit project is om te bepalen in hoeverre de effecten van een 

Westers dieet op de functie van afweercellen en ontstekingen in de hersenen kunnen verklaard worden door het vetzuurmetabolisme.

 De invloed van vetzuurmetabolisme en een Westers dieet op onstekingen in de hersenen        
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo 

ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: hoe 

kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze 

dieren (opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met 

de dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan 

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve 

effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

De belangrijkste maatregel om het ongemak te minimaliseren is de dagelijkse controle op algemene welzijnsfactoren. Zodra de dieren onnodig 

lijden worden ze vroegtijdig geëuthanaseerd. 

In dit project valideren we een nieuwe stoffen in een 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. Het doelwit van de stoffen is reeds 

beschreven in de literatuur, maar op dit moment bestaan er geen goede remmers van het doelwit.

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.

696 muizen

Ja, het project zal onderworpen worden aan een retrospectieve analyse vlak na het einde van de looptijd van 4 jaar.

Herstel, muismodel, moleculair herstel, multiple sclerose

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.

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd berekend via een “power-gebaseerde groepsgrootte berekening” gebaseerd op data 

van soortgelijke experimenten uit de literatuur. 

Er bestaan geen alternatieve systemen waarmee het herstel van de hersenen met dezelfde reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid 

onderzocht kan worden.

4 jaar

Testen van nieuwe stoffen om herstel te induceren bij multiple sclerose

 Muizen

In deze studie testen we nieuwe geneesmiddelen 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. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: hoe 

kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze 

dieren (opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

24 muizen

 Muizen

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.

We zullen de invloed van 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 ontstekingscellen, is een veelbelovende strategie om 

nieuwe therapieën te ontwikkelen. Recente gegevens suggereren dat een bepaald knipeiwit belangrijk is voor de ontstekingsreactie na een 

dwarslaesie. 

Aangezien een 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.

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.

Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant.

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.

Er zal adequate pijnstilling worden toegediend om postoperatieve pijn te vermijden.

Een vaak voorkomend probleem bij  een ruggenmergletsel  zijn infecties van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zullen de dieren 

preventief behandeld worden met antibioticum en zal hun blaas manueel geledigd worden totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard 

wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Een dier dat onnodig lijdt (meer dan strikt noodzakelijk is voor de proef), zal 

vroegtijdig uit het experiment gehaald worden en worden geëuthanaseerd. Hiervoor worden vooraf bepaalde criteria vastgelegd.

2019/11/01 - 2022/11/01

Ja, na afloop van de studie zal het project aan een retrospectieve analyse onderworpen worden.

Het effect van een bepaalde knipeiwit op functioneel herstel na een dwarslaesie in muizen 

Dwarslaesie, functioneel herstel, ruggenmergletsel



604
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een beperkt aantal experimenten wordt een matig ongemak verwacht. De 

dieren zullen een wekelijkse injectie krijgen, hierbij wordt licht ongemak verwacht. 

Voor het testen van mogelijke middelen tegen de ziekte van Alzheimer, wordt een muismodel gebruikt. Hierdoor is het gebruik van muizen 

noodzakelijk. 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 criteria gehanteerd die ervoor in staan dat onnodig lijden van de dieren wordt 

voorkomen. 

Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de dieren elke dag gecontroleerd. Wanneer blijvende negatieve effecten 

waargenomen worden, worden de dieren geëuthanaseerd.

 1.5 jaar

 Ja, binnen 1.5 jaar

 Alzheimer dementie, neurodegeneratie

Een van de benaderingen binnen het onderzoek naar genezing van de ziekte van Alzheimer is het uittesten van antilichamen (een vorm van 

inentingen). Het uitgangspunt is dat antilichamen het lichaam kunnen helpen afwijkingen uit de hersenen te verwijderen. Doel is een 

goedwerkend antilichaam te vinden.

Indien een antilichaam geselecteerd kan worden dat de ziekte van Alzheimer in het muismodel afremt, maakt dit de weg vrij om dit 

antilichaam op patiënten met de zieke van Alzheimer te testen. Dit kan op termijn leiden tot het vinden van een geneesmiddel tegen de 

ziekte van Alzheimer. 

 Muizen

Maximaal 110 muizen met de ziekte van alzheimer.

Effect van verschillende inentingen tegen een vorm van afwijkingen in de hersenen van een muismodel voor de ziekte van Alzheimer
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Imuuncellen

Herstel

Multiple Sclerose

Plantenextract

Het effect van een plantaardige component op zenuwherstel

 Muizen

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.

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niet-traumatische 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.

Het doel van dit project is om te bepalen of een plantaardige component, waarvan wij al hebben aangetoond dat het immuuncellen 

beïnvloedt die belangrijk zijn in het ziekteproces van multiple sclerose, herstel kan stimuleren in de zenuwvezels. In 

neurodegeneratieve aandoeningen spelen cellen van het afweersysteem, 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 

herstellen van deze zenuwvezels is een veelbelovende therapeutische strategie.

2 jaar

Ja, op het einde van het project

46 muizen

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.

Deze proef bestaat erin de afbraak van de isolatielaag rond zenuwen (die zorgt voor snelle/efficiënte geleiding van signalen) te 

induceren bij muizen en deze dieren te behandelen met een plantaardige stof. Vervolgens zal het effect van deze behandeling op 

herstel onderzocht worden. 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 geïnjecteerd worden met de plantaardige stof of met placebo. Na 

afloop van de proef worden de dieren op een humane manier gedood en wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant.

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 een totaal van 46 muizen (onderverdeeld in vijf groepen). Dit aantal houdt rekening met de 

variatie van het diermodel en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te gebruiken.

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.). 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze 

dieren (opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Muizen zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar mogelijke positieve effecten van nieuwe therapieën voor het herseninfarct. 

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 na de ingreep gecontroleerd worden. De muizen zullen in groep 

gehuisvest worden in verrijkte kooien en krijgen pijnstillers toegediend. Indien het dier onnodig pijn lijdt, zal het dier geëuthanaseerd 

worden.

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.

 Mannelijke muizen.

 188

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 of ander onnodig lijden vertonen, zullen de dieren worden geëuthanaseerd. Op het 

einde van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd.

Beschrijf de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: hoe 

kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 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. 

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.

Het doel van dit project is om te achterhalen of elektromagnetische stimulatie de doorbloeding naar de hersenen kan bevorderen na een 

herseninfarct. 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 verbeteren van de doorbloeding van de hersenen door middel van elektromagnetische stimulatie na een 

Het effect van elektromagnetische stimulatie op het herstel van hersenschade door de hersendoorbloeding te stimuleren na een 

herseninfarct.

2019/10/21 – 2020/10/21

 Nee

 Elektromagnetische stimulatie, herseninfarct, doorbloeding hersenen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- 

en einddatum)

Zal het project onderworpen worden 

aan een retrospectieve analyse (ja / 

nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 

100 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

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze 

dieren (opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 

karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is 

om dieren te gebruiken en waarom er 

geen alternatieve dierloze methode 

kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat 

zo weinig mogelijk proefdieren 

gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve 

effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) 

tot een minimum te beperken.

 De ontwikkeling van ‘slimme’ pleisters voor een gemakkelijke en veilige opvolging van genezing van wonden.

 2019/09/19    -     2021/09/19

 Ja, na 2 jaar

 Wonden, sensoren, huidwonden, genezing, pleisters, verbanden

Beschrijf de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: 

hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

-      Indien het systeem werkt, kunnen we het ook gebruiken in de kliniek bij patiënten

-      Hierdoor kan de wondegenezing opgevolgd worden in de tijd zonder het verband te verwijderen waardoor er een betere wondgenezing is en 

het ontstaan van ongeneeslijke wonden wordt vermeden.-      Systeem is objectief, in tegenstelling tot de huidige methode.

-      Het systeem laat ook toe dat de wonde en de genezing van de wonde thuis kan opgevolgd worden, wat een reductie kan betekenen in de 

-      Het systeem zou ook gebruikt kunnen worden in diergeneeskunde voor de verbeterde verzorging van wonden.

Beschrijf de doelstellingen van het 

project, bv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart 

worden (maximaal 1000 karakters)

We gaan nieuwe, ‘slimme’ pleisters ontwikkelen om de genezing van wondes te kunnen meten met sensoren zodat de pleisters niet meer moeten 

vervangen worden (want dat maakt de wonden terug stuk en zo is er dus betere en snellere genezing).  

Miljoenen mensen hebben last van chronische huidzweren en wondes (bijvoorbeeld vanwege diabetes) en de behandeling van deze wonden kost 

jaarlijks miljarden. Slechte zorg van deze wonden kunnen leiden tot infecties, amputatie en zelfs de dood. Een nauwkeurige opvolging van deze 

wonden is noodzakelijk om deze problemen aan te pakken. Tegenwoordig is de opvolging van chronische wonden gebaseerd op een visuele 

inspectie door medisch personeel, wat subjectief is. Bovendien is er verwijdering van de wondverbanden vereist waardoor de wond opnieuw 

verergert en vaak niet meer geneest. Ons doel is om een ‘SLIM’ verbandsysteem te ontwikkelen dat niet-invasief het wondgenezingsproces kan 

volgen. Door flexibele sensoren, gedrukt op textiel, en een slim meetsysteem te combineren, kunnen verschillende kenmerken (temperatuur, vocht, 

zuurtegraad, spanning, wondgrootte en vorm) van de wond in de tijd worden gemeten, zonder het verband te verwijderen. We gaan het systeem 

eerst uittesten op muizen en kijken of de parameters die we registreren (zuurtegraad, temperatuur en vocht) daadwerkelijk verband houden met 

de wondegenezing.

In het kader van de handelingen die 

met de dieren gesteld worden: welke 

zijn de verwachte negatieve effecten 

voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

De dieren zullen verdoofd worden om de wonde in de huid op de rug te kunnen maken. De wonde zelf veroorzaakt slechts klein ongemak. Ook 

De dieren moeten wel apart wonen omdat ze anders bij elkaar aan de wondeverbanden kunnen gaan knagen. 

Na de afloop van de studie zullen de proefdieren op een humane manier worden gedood.

 Muizen 

 39

Voorafgaande aan deze dierstudie werd het potentieel van het sensoren getest in het laboratorium. We weten dus dat de sensoren werken en 

bepaalde parameters (tempatuur, zuurgegraad, enzovoort) kunnen meten. 

We weten echter niet of de sensoren in staat zijn om deze parameters te meten wanneer ze aangebracht worden op de huid en hoeverre deze 

parameters een goed beeld geven van de wonde genezing. Om hiervan een beter beeld te krijgen is toch noodzakelijk om met proefdieren te 

werken, omdat we echt een wonde moeten hebben en een wonde in de huid kunnen we nog niet nabootsen in het laboratorium.

We testen eerst welke verbanden er verdragen worden door de muizen, alvoor we de sensoren gaan uittesten.

De wondes worden op een gestandardiseerde manier aangebracht waardoor er minder variatie is en dus minder dieren nodig zijn.

Het diermodel dat gebruikt wordt in deze studie is een erkend diermodel voor de evaluatie van wondegenezing. De muis is het minst complexe 

dier dat eenzelfde soort huid heeft dan de mens en is dus een goed en relevant model.

Bij het toedienen van de wonde worden de dieren in slaap gedaan en deze operatie duurt slechts 15 minuten. De dieren ondervinden weinig 

ongemak van de wonde in de huid die bovendien goed verzorgd wordt en om de twee dagen bekeken wordt (in geval van infectie van de huid, 

zullen we de wonde ontsmetten, heeft het dier pijn, dan zullen pijnstillers worden toegediend). Verder wordt de kooi voorzien van kooiverrijking 

in de vorm van papiersnippers.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- 

en einddatum)

Zal het project onderworpen worden 

aan een retrospectieve analyse (ja / 

nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 

100 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, bv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart 

worden (maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt 

worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze 

dieren (opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 

karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is 

om dieren te gebruiken en waarom er 

geen alternatieve dierloze methode 

kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat 

zo weinig mogelijk proefdieren 

gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 

karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve 

effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) 

tot een minimum te beperken.

Een patiënt-in-een-schaal model voor Charcot-Marie-Tooth type 1A: een nieuwe aanpak om de rol van perifeer myeline proteïne 22 te onderzoeken 

in de pathogenese van deze ziekte

1/10/2019 tot en met 30/09/2022

Nee

 Ziekte van Charcot Marie Tooth, demyelinisatie, defecte Schwann cellen, perifeer myeline proteine 22, patiënt stamcellen, dentale pulpa stamcellen 

(DPSC), geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC), zenuwschade, diermodel

Beschrijf de mogelijke voordelen die 

kunnen voortvloeien uit dit project: 

hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) is de meest frequente vorm van erfelijke neuropathie (1 op 2500). De meest voorkomende vorm van de 

ziekte is CMT1A en

wordt veroorzaakt door een duplicatie van het perifeer myeline proteïne 22 (PMP22) gen. PMP22 is een belangrijke component van myeline dat 

gevormd wordt door Schwann cellen en een overexpressie van dit gen leidt tot verlies van myeline. CMT1A patiënten ondervinden dan ook erge 

verzwakking en atrofie van de spieren beginnend in de onderbenen; en later ook in de handen. Momenteel is het niet duidelijk wat de rol is van 

PMP22 in het ziektebeeld van deze aandoening. Het doel van deze studie is dan ook om te achterhalen hoe een overexpressie van PMP22 kan 

leiden tot de ziekte, en verder willen we ook de overexpressie van PMP22 reduceren om zo herstel te bevorderen.

De uitkomst van deze studie is van groot klinisch belang. Het helpt om enerzijds de ziekte te begrijpen en mogelijk een therapie te ontwikkelen. 

Verder kan het ook belangrijk zijn voor de behandeling van andere ziekten van het perifeer of centraal zenuw stelsel waarbij er problemen zijn met 

myeline zoals multiple sclerosis en Dejerne-Sottas syndroom. 

In het kader van de handelingen die 

met de dieren gesteld worden: welke 

zijn de verwachte negatieve effecten 

voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Deze proef bestaat erin om een perifeer zenuwletsel (“gap injury”) aan te brengen bij muizen aan de linker nervus ischiadicus. Dit type lesie 

veroorzaakt een volledige verlamming van de rechterachterpoot. Het gaat hier dus om een dierproef met een matig ongemak. Deze operatie zal 

onder algemene verdoving gebeuren. De muizen zullen de eerste dagen nog pijn ondervinden van de operatie, en krijgen tot drie dagen na de 

operatie pijnmedicatie. Verder verwachten we geen ernstige neveneffecten van deze operatie. Op het einde van het experiment zullen de muizen 

op een humane manier opgeofferd worden.

De dieren moeten wel apart wonen omdat ze anders bij elkaar aan de wondeverbanden kunnen gaan knagen. 

Na de afloop van de studie zullen de proefdieren op een humane manier worden gedood.

Voor deze in vivo studie zullen muizen gebruikt worden. 

Voor deze dierproef zullen in totaal 216 muizen gebruikt worden.

In deze studie willen we de interactie bestuderen tussen CMT1A Schwann cellen en hun omgeving (namelijk tussen zenuwvezel en endoneurium) in 

een in vivo setting. Er is nood aan een preklinisch diermodel omdat deze zenuwdefecten en de complexe in vivo processen in een zenuw niet op 

een alternatieve manier onderzocht kunnen worden. Aangezien een deel van de onderzoeksvraag luidt of het functioneel herstel bevordert wordt 

na perifere zenuwschade (beweging achterpoten) door implantatie van herstelde CMT1A Schwann cellen, kan deze proef dus enkel uitgevoerd 

worden met levende dieren. Geen enkele alternatieve test kan dit diermodel vervangen. 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, geëvalueerd, en klinisch relevant. Muizen krijgen over het algemeen de voorkeur als diermodel voor 

experimentele zenuwschade. Ze zijn op grote schaal beschikbaar en hun experimenteel beschadigde heupzenuw biedt een redelijke benadering van 

de menselijke zenuw laesies. Een ander voordeel is dat dit model een duidelijke functionele ‘readout’ heeft, wat wil zeggen dat de functionaliteit 

van de achterpoten/zenuw geëvalueerd kan worden.

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 (geschikte anesthesie en pijnstilling worden 

toegediend wanneer dit nodig is) zoveel mogelijk minimaliseren. Verder zullen we de humane eindpunten handteren.

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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte 

negatieve effecten voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren 

te gebruiken en waarom er geen alternatieve 

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Het effect van een plantaardig extract in een ontsteking-gerelateerd diermodel voor multiple sclerose.

2 jaar

 Ja, na 2 jaar

 Plantenextract, immuuncellen, ontsteking zenuwstelsel, multiple sclerose

De onderzoeksvraag is of een extract bestaande uit een hoge concentratie van specifieke plantaardige stoffen, ontstekingsreacties 

kunnen verminderen in een dierenmodel van Multiple sclerose (MS). MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel gekarakteriseerd 

door chronische ontsteking en zenuwschade. We hebben aanwijzingen dat de plantaardige stoffen die in hoge concentratie aanwezig 

zijn in de extracten, in hun pure vorm de ernst van een MS dierenmodel kan verlagen. Door extracten te testen waar deze plantaardige 

stoffen in hoge hoeveelheid voorkomen, hebben we de mogelijkheid om supplementen te ontwikkelen en dieet advies te geven aan MS 

patiënten. 

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Wetenschappelijke vooruitgang: het innovatief aspect van deze studie is het onderzoek naar het effect van een extract in ontsteking in 

het zenuwstelsel. Tot op heden is er weinig geweten over dit extract in ziekten gerelateerd aan het centraal zenuwstelsel.

Positieve bijdrage aan mens of dier: MS is de meest voorkomende niet-traumatische 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. 

In totaal zullen er 30 muizen voor deze dierproef gebruikt worden (10 per groep). 

30 muizen

De dieren zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. 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. Het ongerief van dit diermodel is ernstig.

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 een totaal van 30 muizen waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal houdt rekening 

met de variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig veel 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 wordt er voor gezorgd dat indien er een dier onnodig lijdt (moet voldoen aan bepaalde criteria), ze 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 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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er wordt beperkt ongemak voor de dieren verwacht en we zullen gedurende het experiment wekelijks 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 geëuthanaseerd worden.

 Deze proef bestaat erin de afbraak van de isolatielaag rond zenuwen (die zorgt voor snelle/efficiënte geleiding van signalen) te induceren 

bij muizen om het effect van trehalose op het herstel van de zenuw 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. Met andere woorden zullen de dieren milde 

negatieve effecten ervaren. Daarnaast zullen alle dieren 3 keer per week intraperitoneaal (onder het buikvlies) geïnjecteerd worden. De 

dieren zullen elke dag gecontroleerd en opgevolgd worden. Na afloop van de proef worden de dieren geëuthanaseerd en wordt het 

weefsel voor verdere analyse gebruikt.

De muizen krijgen een stof toegediend via de voeding waardoor de isolerende laag rondom de zenuwcellen zal worden afgebroken. 

Hiermee wordt het proces van MS nagebootst in de muis. Het dier zal hier weinig last van ondervinden aangezien de meeste 

hersenfuncties niet zullen worden beïnvloed. De muizen kunnen last hebben van evenwichtsstoornissen en beperkte motorische 

stoornissen, maar zullen geen pijn ondervinden. De muizen zijn op basis van gedrag ook bijna niet te onderscheiden van niet-behandelde 

muizen. Er wordt dus geen ernstig ongerief verwacht. Op dit moment zijn er geen dierloze alternatieven. 

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 een totaal van 46 muizen (onderverdeeld in 5 groepen) waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit 

aantal houdt rekening met de variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te 

gebruiken.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. 

 46 muizen

 2 jaar

 Ja, binnen 2 jaar.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Trehalose

Immuuncellen

Herstel

Multiple sclerose

Het doel van dit project is om na te gaan of trehalose, een natuurlijk voorkomend suiker waarvan we al hebben aangetoond dat het 

immuuncellen welke belangrijk zijn in het ziekteverloop van multiple sclerose (MS) beïnvloedt, ook herstel van het zenuwstelsel kan 

stimuleren in deze ziekte. MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de isolerende laag rondom de zenuwcellen wordt 

aangevallen door verschillende afweercellen. Wanneer deze isolerende laag verdwijnt zal de communicatie tussen de verschillende 

zenuwcellen verstoord worden, waardoor personen met MS verlammingsverschijnselen vertonen. Tijdens de beginfase van MS kan deze 

isolerende laag rondom de zenuwcellen nog hersteld worden. Echter, naarmate de ziekte vordert in de tijd, neemt het vermogen tot 

herstel af. In deze studie willen we dus onderzoeken of trehalose zenuwherstel terug kan stimuleren.

MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen die wereldwijd zo een 2.5 miljoen mensen 

treft. Tot op heden zijn er nog maar weinig therapieën die het herstel in de hersenen kunnen bevorderen. Deze studie zal het effect van 

trehalose op deze herstelfase ontrafelen, wat uiteindelijk kan bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

 Muizen

 Het effect van trehalose op herstel bij een diermodel voor multiple sclerose
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er wordt  matig ongemak voor de dieren verwacht en we zullen gedurende het experiment wekelijks 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 geëuthanaseerd worden.

Deze proef bestaat erin de afbraak van de isolatielaag rond zenuwen (die zorgt voor snelle/efficiënte geleiding van signalen) te veroorzaken 

bij muizen om het effect van een opslageiwit op het herstel van de zenuw 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. Met andere woorden zullen de dieren matige 

negatieve effecten ervaren. De dieren zullen elke dag gecontroleerd en opgevolgd worden. Na afloop van de proef worden de dieren 

geëuthanaseerd en wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

De muizen krijgen een stof toegediend via de voeding waardoor de isolerende laag rondom de zenuwcellen zal worden afgebroken. Hiermee 

wordt het proces van MS dus nagebootst in de muis. Het dier zal hier weinig last van ondervinden aangezien de meeste hersenfuncties niet 

zullen worden beïnvloed. De muizen kunnen last hebben van evenwichtsstoornissen en beperkte motorische stoornissen, maar zullen geen 

pijn ondervinden. De muizen zijn op basis van gedrag ook bijna niet te onderscheiden van niet-behandelde muizen. Er wordt dus geen 

ernstig ongerief verwacht. Op dit moment zijn er geen dierloze alternatieven. 

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 een totaal van 60 muizen (onderverdeeld in 6 groepen) waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal 

houdt rekening met de variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet onnodig veel dieren te 

gebruiken.

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.

 60 muizen

 2 jaar

 Ja, binnen twee jaar.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Opslageiwit

Herstel

Multiple sclerose

Centrale zenuwstelsel

De doelstelling van dit project is om te achterhalen welke functie PLIN2, een opslageiwit, heeft tijdens de afbraak en het herstel van de 

isolerende laag rondom zenuwcellen in multiple sclerosis (MS). MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de isolerende 

laag rondom de zenuwcellen wordt aangevallen door verschillende afweercellen. Wanneer deze isolerende laag verdwijnt zal de 

communicatie tussen de verschillende zenuwcellen verstoord worden, waardoor personen met MS verlammingsverschijnselen vertonen. 

Tijdens de beginfase van MS kan deze isolerende laag rondom de zenuwcellen nog hersteld worden. Echter, naarmate de ziekte vordert in de 

tijd, neemt het vermogen tot herstel af. Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar factoren die dit herstel zouden kunnen 

beïnvloeden. Recent is er aangetoond dat mensen met MS een verstoring hebben van een opslageiwit. Dit eiwit blijkt verhoogd te zijn 

tijdens het verloop van de ziekte. Zijn exacte functie tijdens deze processen is echter nog niet gekend en zal onderzocht worden in ons 

project.

MS is de meest voorkomende ziekte aan het centraal zenuwstelsel in jongvolwassenen die wereldwijd zo een 2.5 miljoen mensen treft. Tot 

op heden zijn er nog maar weinig therapieën die het herstel in de hersenen kunnen bevorderen. Welke functie het opslageiwit van interesse 

speelt in het herstel van de isolerende laag rondom de zenuwvezels is nog niet geweten. Deze studie zal de rol van het eiwit tijdens deze 

herstelfase ontrafelen. Dit kan uiteindelijk bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

 Muizen

 Het effect van een deficiënt opslageiwit op myeline-herstel 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.n

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Hoog zoutdieet bij muizen 

4 maanden

1 jaar

 Alzheimer dementie, neurodegeneratie, zoutrijk dieet

 De resultaten van dit project moeten een beter inzicht geven in de onderliggende ziektemechanismen en hoe een zoutrijk dieet deze 

kan verergeren. De bestudeerde processen worden als cruciaal beschouwd voor het ontstaan van Alzheimer dementie. Dit fundamenteel 

onderzoek legt de basis voor verdere translationele toepassingen in de context van Alzheimer dementie, meer specifiek met betrekking 

tot diagnose, evaluatie van therapeutische strategieën, het ontwikkelen van preventieve strategieën, en in het bijzonder de identificatie 

van nieuwe targets voor therapie.

In dit project worden in vivo modellen gebruikt die een belangrijke kenmerken van het ziekteproces van Alzheimerdementie modelleren. 

Dit proces is sterk gecorreleerd aan de inductie en progressie van symptomen in Alzheimer patiënten. Deze modellen zijn cruciaal om 

mechanistisch inzicht te verwerven in de ziekte. Dit inzicht zal de basis vormen voor het ontwikkelen van therapieën gericht op de 

inhibitie van dit cruciale en initiërende proces in de ziekte van Alzheimer. In dit pilootproject wordt het effect van een hoog zoutdieet 

op de ontwikkeling van de ziekte kenmerken geanalyseerd. 

Muizen

 32 muizen

 Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken worden de muizen gedissecteerd wanneer deze waargenomen worden.

 Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in een beperkt aantal experimenten wordt een mild ongemak verwacht. 

Door het zoutrijk dieet zullen de dieren meer drinken en meer urineren. 

Om het aantal muizen zo beperkt mogelijk te houden worden in vitro experimenten uitgevoerd. Desalniettemin vereist de identificatie 

van nieuwe therapeutische doelwitten voor neurodegeneratieve doelwitten het gebruik van diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat in 

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.

 Dit is een pilootstudie. Deze wordt uitgevoerd om na te gaan of er een mogelijk effect is. Pilootstudies worden uitgevoerd om zo 

weinig mogelijk dieren te gebruiken. Indien de resultaten positief zijn, zal een follow-up studie met meer dieren uitgevoerd worden. 

 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 processen analyseren op 

welbepaalde tijdstippen, wat een erg efficiënte benadering toelaat. Deze benadering vermijdt tevens onnodige negatieve effecten voor 

de muizen, maar laat toch toe het therapeutisch potentieel van de voorgestelde therapeutische benaderingen te analyseren. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte 

negatieve effecten voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Het effect van een peptide  op het herstel van het centraal zenuwstelsel in een diermodel voor MS

 Muizen

 2 jaar

 Ja, binnen 2 jaar.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Peptide 5A

Immuuncellen

Herstel

Multiple sclerose

Het doel van dit project is om na te gaan of een specifiek stukje eiwit herstel van het zenuwstelsel kan stimuleren in multiple sclerose 

(MS). Multiple sclerosis (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de isolerende laag rondom de zenuwcellen wordt 

aangevallen door verschillende afweercellen. Wanneer deze isolerende laag verdwijnt zal de communicatie tussen de verschillende 

zenuwcellen verstoord raken, waardoor personen met MS verlammingsverschijnselen vertonen. Tijdens de beginfase van MS kan deze 

isolerende laag rondom de zenuwcellen nog hersteld worden. Echter, naarmate de ziekte vordert in de tijd, neemt het vermogen tot 

herstel af. 

MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen die wereldwijd zo een 2.5 miljoen 

mensen treft. Tot op heden zijn er nog maar weinig therapieën die het herstel in de hersenen kunnen bevorderen. Deze studie zal het 

effect van een specifiek stukje peptdie op deze herstelfase ontrafelen, wat uiteindelijk kan bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 

therapieën.

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 een totaal van 45 muizen (onderverdeeld in 9 groepen) waar het muismodel van MS in opgewekt 

wordt. Dit aantal houdt rekening met de variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet 

onnodig dieren te gebruiken.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. 

Er wordt matig ongemak voor de dieren verwacht en we zullen gedurende het experiment dagelijksde 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 geëuthanaseerd worden.

 45 muizen

 Deze proef bestaat erin de afbraak van de isolatielaag rond zenuwen (die zorgt voor snelle/efficiënte geleiding van signalen) te 

induceren bij muizen om het effect van een specifiek stukje peptide op het herstel van de zenuw 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. Met 

andere woorden zullen de dieren milde negatieve effecten ervaren. De dieren zullen elke dag gecontroleerd en opgevolgd worden en 

3x per week worden geïnjecteerd. Na afloop van de proef worden de dieren geëuthanaseerd en wordt het weefsel voor verdere 

analyse gebruikt.

De muizen krijgen een stof toegediend via de voeding waardoor de isolerende laag rondom de zenuwcellen zal worden afgebroken. 

Hiermee wordt het proces van MS nagebootst in de muis. Het dier zal hier weinig last van ondervinden aangezien de meeste 

hersenfuncties niet zullen worden beïnvloed. De muizen kunnen last hebben van evenwichtsstoornissen en beperkte motorische 

stoornissen, maar zullen geen pijn ondervinden. De muizen zijn op basis van gedrag ook bijna niet te onderscheiden van niet-

behandelde muizen. Voorts is het mogelijk dat de muizen een matig ongerief zullen ondervinden door de injecties. Er wordt een matig 

ongerief verwacht. Op dit moment zijn er geen dierloze alternatieven. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

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

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

 Het effect van carnosine behandeling op het herstel van zenuwen

 2 jaar (2019/11/01 – 2021/11/01)

 Ja, binnen de looptijd van het project (2 jaar)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Multiple sclerose

Myeline

Herstel

Carnosine

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of carnosine het herstel van de isolatielaag rond de zenuwen kan versnellen in multiple 

sclerose (MS).

MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de isolerende laag rondom de zenuwcellen wordt afgebroken door de cellen 

van het immuunsysteem. Als gevolg hiervan zal de communicatie tussen de verschillende zenuwcellen verstoord raken, waardoor personen 

met MS allerlei symptomen vertonen (bijvoorbeeld verlamming, cognitieve problemen).

Huidige MS behandelingen proberen om de immuuncellen te beïnvloeden, en helpen vooral in de vroege fase van MS. Er zijn momenteel 

echter geen behandelingen die de chronische fase verbeteren, bijvoorbeeld door herstel van de isolatielaag te bevorderen.

In de huidige studie onderzoeken we, voor de eerste keer, of carnosine dit herstel kan bevorderen. We maken hiervoor gebruik van een 

muismodel dat veelvuldig gebruikt wordt in MS onderzoek waarbij de isolatielaag wordt afgebroken en nadien weer (deels) wordt hersteld. 

We trachten dit herstel te bevorderen, en onderzoeken de mechanismen hierachter.

MS komt voor in ~1/1000 personen in België, en begint vaak al op vroege leeftijd (20-40 jaar). Personen met MS hebben meestal toenemende 

beperkingen doorheen de rest van hun leven. Tot op heden zijn er geen behandelingen die de isolatielaag in de hersenen kan herstellen. 

Vandaar dat verschillende onderzoeksgroepen op de dag van vandaag actief onderzoek verrichten om manieren te vinden die herstel 

kunnen bevorderen in MS. Het is duidelijk dat zulke behandelingen enorme voordelen zouden hebben.

 Muis

 36 muizen

Dit diermodel focust specifiek op de afbraak en aanmaak van de isolatielaag (wat ook onze onderzoeksvraag is), en vertoont minder 

klinische symptomen dan andere MS modellen. 

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Bij het proefdiermodel dat we zullen gebruiken is er een afbraak van de isolatielaag rond zenuwen. Dit gebeurt gradueel, gedurende een 

periode van 6 weken. Het gevolg hiervan is dat de muizen cognitieve problemen (bijvoorbeeld geheugen) kunnen ondervinden. Ze blijven 

echter volledig in staat om te eten, drinken en zichzelf te verzorgen. De negatieve effecten zijn bijgevolg geclassificeerd als ‘mild’.

Ook zullen er cognitieve testen afgenomen worden. De handelingen die hierbij gebeuren resulteren eveneens in ‘mild’ ongemak voor alle 

proefdieren (gezonde dieren en cuprizone dieren).

Alle dieren zullen dagelijks gecontroleerd worden (algemene gezondheidsparameters).

Na afloop van de proef worden de dieren geëuthanaseerd en wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

Op dit moment zijn er geen dierloze alternatieven. De muizen krijgen een stof toegediend via de voeding waardoor de isolerende laag 

rondom de zenuwcellen zal worden afgebroken. Hiermee wordt het proces van MS dus nagebootst in de muis. Het dier zal hier weinig last 

van ondervinden aangezien de meeste hersenfuncties niet zullen worden beïnvloed. De muizen kunnen last hebben van 

evenwichtsstoornissen en beperkte motorische stoornissen, maar zullen geen pijn ondervinden. De muizen zijn op basis van gedrag ook 

bijna niet te onderscheiden van niet-behandelde muizen. Er wordt dus geen ernstig ongerief verwacht. 

Omdat dit een pilootstudie is, konden we geen statistische analyse uitvoeren die het correct aantal dieren berekent. Op basis van ervaring 

in ons onderzoeksinstituut hebben we gekozen voor het laagste aantal dieren dat nodig is om de analyses uit te voeren met een mogelijk 

positief resultaat. Na deze pilootstudie kunnen, indien nodig, vervolgstudies gepland worden waarbij wel rekening gehouden wordt met 

statistische berekeningen van het aantal dieren. Ook weten we na deze pilootstudie welke interventiegroep(en) het meest interessant zijn 

om verder onderzoek op te richten.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. Het wordt veelvuldig gebruikt in het onderzoeksinstituut.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Hoewel er slechts zeer beperkt ongemak voor de dieren wordt verwacht, worden mogelijke klinische symptomen, verlies van 

lichaamsgewicht en veranderingen in eet/drinkgedrag dagelijkse geobserveerd, om zo snel mogelijk pijn en/of ongemak te achterhalen. 

Indien overbodig lijden wordt vastgesteld (aan de hand van vooropgestelde ‘humane eindpunten’), wordt het proefdier voortijdig 

geëuthanaseerd.

Aan het eind van de studie worden de dieren geëuthanaseerd alvorens verdere invasieve experimentele handelingen worden uitgevoerd.
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Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Fundamenteel onderzoek Ja

Translationeel of toegepast onderzoek Neen

Reglementaire testen en routineproductie Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de 

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten Neen

Hoger onderwijs of opleiding Neen

Forensisch onderzoek Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet 

gebruikt in andere proeven

Neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden en/of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Doelstelling van het project

Aangezien het om een verkennende studie (pilootstudie) gaat, is er geen statistische analyse uitgevoerd die 

het correct aantal dieren bepaald. Op basis van de literatuur en ervaring van de onderzoeksgroep hebben we 

besloten om in 30 muizen (10 muizen per groep) een MS-achtige ziekte te induceren. Dit aantal houdt rekening 

met de variatie van het diermodel (falen in het induceren van de ziekte of extreme ziekte symptomen 

waardoor dieren geëuthanaseerd moeten worden) en houdt rekening met de ethische aspecten om niet 

onnodig dieren te gebruiken.

Het gebruikte muismodel voor MS is het meest bestudeerde model van de ziekte en leunt sterk aan bij de 

humane situatie. Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant. Door middel 

van een gestandaardiseerd scoresysteem zullen de ziekteverschijnselen en het welzijn van de dieren dagelijks 

worden gecontroleerd. 

De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene welzijnsfactoren. Verder wordt een standaard 

puntenschaal toegepast waarmee de verlammingsverschijnselen van de muizen dagelijks gescoord worden. 

Daarnaast zullen de dieren in groep gehuisvest worden en wordt kooiverrijking voorzien (bv. speeltunnels). 

Wanneer de dieren MS symptomen ontwikkelen zal ervoor gezorgd worden dat ze voldoende toegang hebben 

tot voedsel en water. Indien de dieren ernstige symptomen ontwikkelen of onnodig lijden, zullen ze vroegtijdig 

worden geëuthanaseerd.

Het complexe ziektebeeld van MS is niet na te bootsen door het gebruik van een dierloze methode. Daarnaast 

willen we specifieke immuuncellen met activatiemerker X volgen en onderzoeken in een MS-achtig 

ziekteproces. Het gebruik van een levend organisme is noodzakelijk. Het muismodel voor MS vertoont een 

gelijkaardige ontsteking in vergelijking met de menselijke ziekte wat belangrijk is om de resultaten om te 

zetten naar de ontwikkeling van nieuwe therapieën. 

Met deze studie willen we nagaan met welk mechanisme specifieke beschadigende immuuncellen in de 

hersenen raken om vervolgens schade aan te richten. Daarnaast onderzoeken we of dit beschadigende effect 

geremd kan worden door gebruik te maken van antistoffen die de functie van deze cellen gaat blokkeren via 

merker X. De bekomen resultaten kunnen niet alleen bijdragen tot meer kennis over de rol van deze 

activatiemerker, de beschadigende immuuncellen in het afweersysteem en de auto-immuunrespons in MS, 

maar ook tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Muizen

30 muizen

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel (CZS), 

gekarakteriseerd door ontstekingen in de hersenen. Huidige MS-therapieën zijn ineffectief in het tegengaan 

van ziekteprogressie en onderdrukken zowel het beschadigende als beschermende immuunsysteem waardoor 

patiënten vatbaarder zijn voor bijkomende infecties. Dit project heeft als doel een behandelingsstrategie te 

bepalen die enkel het beschadigende immuunsysteem aanvalt zodat de extra gezondheidsrisico’s omzeild 

worden. MS ontwikkelt zich wanneer beschadigende immuuncellen geactiveerd worden en via een verstoorde 

bloed-hersenbarrière migreren naar de hersenen. In het CZS beschadigen deze cellen de zenuwen met 

neurologische beperkingen tot gevolg. In dit project focus ik op een specifiek type immuuncel, gekenmerkt 

door de aanwezigheid van activatiemerker X. De functie en blokkade van deze cellen als therapeutisch 

potentieel worden onderzocht.

Niet-technische titel van het project Verkennende studie om het therapeutische effect van antilichamen gericht tegen een specifieke 

activatiemerker X te onderzoeken in een muismodel van multiple sclerose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)  4 jaar

 Ja, binnen 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)  Afweersysteem, Multiple sclerose, Antilichaam, Beschadigende immuuncellen

De muizen zullen MS-gerelateerde klachten ondervinden, zoals verlammingsverschijnselen, waardoor we een 

ernstige graad van lijden verwachten. In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd raken tot aan de 

achterpoten, in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. 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. Vanaf het moment dat ze symptomen vertonen, worden de muizen om de andere dag geïnjecteerd 

met antistoffen tegen merker X, om het therapeutisch potentieel ervan te onderzoeken. Aan het einde van het 

experiment worden alle muizen geëuthanaseerd. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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 mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Het effect van de behandeling met een ontstekingsremmende stof op de darmflora na een ruggenmergletsel

4 jaar

  Ja, 4 jaar

 Ontstekingsremmend, darmflora, ruggenmergletsel, dwarslesie

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na ruggenmergletsel slecht. Het 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. 

We zullen het effect van een ontstekingsremmende therapie na een ruggenmergletsel op de darmflora onderzoeken.

We verwachten dat een positief effect op de darmflora kan zorgen voor een verbetering van het herstel na een ruggenmergletsel.

 Muizen

36 muizen

Deze proef bestaat erin  een ruggenmergletsel  aan te brengen bij muizen en het effect van een ontstekingsremmende therapie op de 

darmflora 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.

Aangezien een deel van de onderzoeksvraag luidt om het effect van de behandeling op de darmflora na te gaan, kan deze proef dus 

enkel worden uitgevoerd op levende dieren.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en klinisch relevant. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er zal adequate pijnstilling worden toegediend om postoperatieve pijn te vermijden.

Een vaak voorkomend probleem bij  een ruggenmergletsel  zijn infecties van urinewegen en blaas. Om dit te voorkomen zal hun blaas 

manueel geledigd worden totdat ze dit zelfstandig kunnen. Standaard wordt kooiverrijking gebruikt, en dieren in groep gehuisvest. Een 

dier dat onnodig lijdt (meer dan strikt noodzakelijk is voor de proef), zal vroegtijdig uit het experiment gehaald worden en worden 

geëuthanaseerd. Hiervoor worden vooraf bepaalde criteria vastgelegd.

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.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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 mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte diermodel 

het meest verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 De rol van een bepaald eiwit op de darmflora en de rol op herstel na een dwarslaesie in muizen

 2019/12/12    -     2021/06/12

 Ja, na afloop van de studie

 dwarslaesie, darmflora

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

 Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na dwarslaesie relatief pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt 

gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie die ook de darmflora negatief beïnvloedt. Modulatie van deze ontstekingsreactie is 

een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te ontwikkelen en herstel na een dwarslaesie te verbeteren.

Recente gegevens suggereren dat een bepaald ontstekingsremmend enzyme de overmatige ontstekingsreactie onderdrukt en bijdraagt 

tot herstel na een dwarslaesie. Daarnaast zal een slechte darmflora ook een negatieve impact op het herstel na een dwarslaesie.

We zullen de invloed van het bepaald ontstekingsremmend enzyme karakteriseren op de darmflora en het effect daarvan op het herstel 

na dwarslaesie.

 We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee een bepaald ontstekingsremmend enzyme de ontstekingsreactie 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.

 Voor dit experiment zullen muizen worden gebruikt.

36

 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 herhaaldelijk worden ingespoten. 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 geëuthanaseerd en wordt het ruggenmerg gebruikt voor verdere analyse.

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, 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.



618
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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 mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Onderzoek naar de rol van versuikerde eiwitten in hart- en vaatproblemen door chemotherapie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Het doel van dit project is in de eerste plaats om een geschikt diermodel te ontwikkelen voor chemotherapie veroorzaakte hartproblemen. 

Daarnaast willen we dit diermodel gebruiken om het ontstaan van het probleem beter te kunnen begrijpen. 

De kankerpatiënten van vandaag zijn de hartpatiënten van morgen. Chemotherapie redt levens, maar kan leiden tot hartproblemen. 

Inderdaad, het medicijn doxorubicine is doeltreffend tegen kanker, maar veroorzaakt nadelige veranderingen van het hart. Het inzicht in het 

ontstaan van dit gezondheidsprobleem blijft onvolledig waardoor specifieke behandelingsopties voor deze patiëntenpopulatie ontbreken. De 

voornaamste reden hiervoor is het gebrek aan een klinisch relevant diermodel. Zo werden onlangs versuikerde eiwitten gevonden in de harten 

van ratten behandeld met doxorubicine. Daarom veronderstellen we dat versuikerde eiwitten een rol kunnen spelen bij deze aandoening. Op 

lange termijn kan dit project aanleiding geven tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingsopties. 

2019/10/01 – 2021/10/01

Ja.

Chemotherapie – hart- en vaatziekten – kanker 

Dit project biedt nieuwe inzichten in de mechanismen die ten grondslag liggen aan hart- en vaatproblemen veroorzaakt door chemotherapie 

alsook tot betere diermodellen voor de studie van dit gezondheidsprobleem. Hierbij draagt dit onderzoek bij tot de algemene kennis van dit 

gezondheidsprobleem. Deze kennis kan in de nabije toekomst helpen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Ratten (soort: Sprague-Dawley)

78 ratten

De dieren van alle 4 experimentele groepen worden wekelijks geïnjecteerd via de bloedvaten van de staart met een chemische stof die 

gebruikt wordt voor de behandeling van kanker en zorgt voor de ontwikkeling van hart- en vaatproblemen, of een controle oplossing. 

Bijkomend krijgen de dieren van 2 experimentelen groepen bij de start van het experiment kankercellen toegediend in het borstvet voor de 

ontwikkeling van borsttumoren. Daarnaast trekken we bloed en voeren we een echocardiografische analyse uit. Dit tijdens de start, na 2, 4 en 

6 weken, alsook op het einde van het experiment (week 8). Gebaseerd op deze handelingen en de dagelijkse manipulatie van de dieren, 

verwachten we een gematigde graad van ernst en bijgevolg een gematigd ongemak voor de dieren die geen kankercellen krijgen toegediend 

en een ernstige graad van ernst en bijgevolg een ernstig ongemak voor de dieren die wel kankercellen krijgen toegediend. Na de afloop van 

het project worden alle dieren geëuthanaseerd met een overdosis anesthesie.

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 rol van versuikerde proteïnen in hart- en vaatproblemen door chemotherapie te onderzoeken.

Er werd een statistische analyse uitgevoerd om het minimale aantal benodigde dieren om het gewenste significante effect te bereiken, te 

bepalen. Op deze manier waarborgen we het gebruik van zo weinig mogelijk proefdieren zonder de geldigheid van de resultaten in gedrang 

te brengen.

Dit diermodel werd reeds gevalideerd en beschreven in de literatuur. Daarnaast worden knaagdieren waaronder ratten vaak gebruikt in 

basisonderzoek vanwege relatief lage kosten met betrekking tot aankoop en huisvesting, snelle aanpassing aan veranderde omgeving, en 

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 één van deze eindpunten.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De invloed van kleine partikels afkomstig van immuuncellen van MS-patiënten op het herstel van het centraal zenuwstelsel.

 2 jaar

 Ja, binnen 2 jaar.

 Multiple sclerose, immuuncellen, herstel

Het doel van dit project is om na te gaan of kleine partikels, afgescheiden door immuuncellen aanwezig in weefsel aangetast door 

multiple sclerosis (MS), een effect hebben op herstel van het zenuwstelsel in MS. MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel 

waarbij de isolerende laag rondom de zenuwcellen wordt aangevallen door verschillende afweercellen. Wanneer deze isolerende laag 

verdwijnt zal de communicatie tussen de verschillende zenuwcellen verstoord raken, waardoor personen met MS 

verlammingsverschijnselen vertonen. Tijdens de beginfase van MS kan deze isolerende laag rondom de zenuwcellen nog hersteld worden. 

Echter, naarmate de ziekte vordert in de tijd, neemt het vermogen tot herstel af.

MS is de meest voorkomende niet-traumatische neurologische aandoening in jongvolwassenen die wereldwijd zo een 2.5 miljoen mensen 

treft. Tot op heden zijn er nog maar weinig therapieën die het herstel in de hersenen kunnen bevorderen. Deze studie zal het effect van 

extracellulaire partikels op deze herstelfase ontrafelen, wat uiteindelijk kan bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Muizen 

 78 muizen

Deze proef bestaat erin de afbraak van de isolatielaag rond zenuwen (die zorgt voor snelle/efficiënte geleiding van signalen) te 

veroorzaken bij muizen om het effect van extracellulaire partikels, afgescheiden door immuuncellen aanwezig in MS-laesies, op het 

herstel van de zenuwbanen 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. Met andere woorden zullen de dieren milde negatieve effecten ervaren. De dieren zullen 

elke dag gecontroleerd en opgevolgd worden en drie maal per week worden geïnjecteerd. Na afloop van de proef worden de dieren 

geëuthanaseerd en wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

Op dit moment zijn er geen dierloze alternatieven. De muizen krijgen een stof toegediend via de voeding waardoor de isolerende laag 

rondom de zenuwcellen zal worden afgebroken. Hiermee wordt het proces van MS nagebootst in de muis. De muizen kunnen last 

hebben van evenwichtsstoornissen en beperkte motorische stoornissen, maar zullen geen pijn ondervinden. De muizen zijn op basis van 

gedrag ook bijna niet te onderscheiden van niet-behandelde muizen. Voorts is het mogelijk dat de muizen een matig ongerief zullen 

ondervinden door de injecties. 

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 een totaal van 78 muizen (onderverdeeld in 13 groepen) waar het muismodel van MS in opgewekt 

wordt. Dit aantal houdt rekening met de variatie van het diermodel van MS en houdt rekening met de ethische aspecten om niet 

onnodig dieren te gebruiken.

Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant.

Er wordt matig 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 geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de dieren, 

wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In dit project worden muizen gebruikt om de rol van een risicogen voor schizofrenie en andere mentale ziektes in de immuuncellen van 

de hersenen te onderzoeken. Hierbij wordt er enerzijds gefocust op gedrag gerelateerd aan ontwikkelingsziektes en anderzijds op de 

afwijkende werking van het contact tussen hersencellen. Vermits het niet mogelijk is om gedrag te bepalen aan de hand van cellen of 

computer gestuurde simulaties, moet er gebruik gemaakt worden van levende wezens tijdens deze studie.

Het aantal dieren dat nodig is voor het correct uitvoeren van deze studie werd bepaald tijdens het ontwerpproces. Hierbij werd er 

onderzocht hoeveel dieren nodig zijn voor het behalen van een betrouwbaar resultaat. Bovendien worden alle muizen gebruikt voor alle 

gedragsexperimenten. Door dit te doen, wordt de hoeveelheid nodige muizen sterk verminderd. Indien we het aantal muizen verder 

zouden reduceren, zou de kwaliteit van het onderzoek verlagen. Hierdoor lopen we het risico dat de studie faalt. 

In deze studie wordt gebruikt gemaakt van een standaard muismodel voor onderzoek binnen dit onderwerp. Daarbij zijn de hersenen 

van de muis relatief vergelijkbaar met die van de mens. Indien we een minder complex model zouden hanteren (bv. een ongewerveld 

dier), zouden we belangrijke informatie verliezen.

De meerderheid van het ongemak tijdens de studie resulteert van de gedragstesten. 

Ja, op het einde van de studie.

Gedrag, hersenontwikkeling, muizen, schizofrenie, immuuncellen

Het doel van deze studie is om een risicogen voor schizofrenie en andere mentale ziektes te onderzoeken in muizen. Daarbij wordt er 

vooral gekeken naar de immuuncellen van de hersenen. Over deze cellen is niet geweten hoe het risicogen hen beïnvloedt, noch hoe ze 

bijdragen aan het ontstaan van schizofreen specifiek gedrag en hersen abnormaliteiten. Door het onderzoeken van deze cellen, wordt de 

kennis omtrent mentale ziektes groter. Dit draagt dan ook bij aan de zoektocht naar nieuwe medicatie voor mentale ziekten, daar 

hedendaagse medicatie nog vele neveneffecten veroorzaakt.

Het algemeen doel van dit project is om de kennis van ontwikkelingsziektes te vergroten. Indien de onderliggende oorzaken bekend zijn, 

kan hier direct op ingewerkt worden om medicatie te ontwikkelen. Dit is noodzakelijk vermits huidige medicatie voor deze groep van 

ziektes ofwel niet bestaande is ofwel ernstige neveneffecten veroorzaakt. Het is dan ook nodig om nieuwe en specifieke 

behandelingsopties naar de markt te brengen. Voordat we hieraan kunnen beginnen is er echter een toename in kennis van de ziekte zelf 

nodig, wat het hoofddoel is van dit project.

In dit project worden muizen gebruikt om na te gaan wat de rol is van de immuuncellen van de hersenen in het ontstaan van 

ontwikkelingsziektes.

Tijdens deze studie zullen 790 muizen in totaal gebruikt worden.

De helft van de dieren zullen een beenmergtransplantatie ondergaan. Dit zal ongemak met zich meebrengen. We verwachten hier een 

verminderde mobiliteit, een gebrek aan eetlust, diarree en gewichtsverlies. Het beenmerg dat getransplanteerd wordt, wordt geïsoleerd 

uit geëuthanaseerde donormuizen. In een tweede studie ondergaan de dieren een verwijdering van de immuuncellen van de hersenen. 

Wanneer deze cellen afwezig zijn, is de kans op infecties vergroot. Er wordt preventief antibiotica gegeven om de kans op infecties te 

verkleinen. Ook tijdens de gedragstesten zal ongemak en stress veroorzaakt worden. Daarom wordt het ongemak geclassificeerd als 

ernstig voor de dieren.

 2020/01/06    -     2024/01/06    

Het bepalen van ontwikkelingsstoornis gerelateerde gedrags- en neurologische afwijkingen na het herstellen van de immuuncellen in de 

hersenen van mutante muizen
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten 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 lot 

van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 Aanleren van basis handelingen met knaagdieren.

 Opleiding proefleider practicum: hanteren van proefdieren

 4j

 Ja, aan het eind van de looptijd van de aanvraag

 Onderwijs proefleider proefdierkunde

 Het correct en zorgvuldig aanleren van basishandelingen zal het ongerief bij de dieren verminderen.

 Muizen en ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

Muizen 135

Ratten  150

 Er worden geen negatieve effecten verwacht door het correct aanleren van de basis handelingen. Het ongerief van de dieren wordt 

ingeschat op mild. Aan het einde van de opleiding zullen de dieren gedood worden of indien mogelijk ingezet voor andere proeven.

Het gebruik van dieren is noodzakelijk om het handelen van deze dieren aan te leren.

 Dieren worden herbruikt binnen verschillende opleidingsgroepen

 Knaagdieren zijn noodzakelijk om het hanteren van knaagdieren aan te leren.

 Het aanleren van de handelingen gebeurt door experts in dierenwelzijn.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig 

zijn voor  mensen, dieren of planten? 

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen 

genomen worden om de negatieve effecten 

op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, 

angst of blijvende schade) tot een minimum 

te beperken.

Het gebruik van specifieke remmers om de immuunreactie te onderdrukken tijdens het ziekteproces van multiple sclerose 

 4 jaar

 Ja, het project zal onderworpen aan een retrospectieve analyse aan het einde van de experimenten (binnen 4 jaar) 

 Multiple sclerose, ontstekingsreactie, remmers 

Bij multiple sclerose gaan immuuncellen een ontstekingsreactie starten in de hersenen. Tot op heden is er geen genezende behandeling 

beschikbaar voor deze patiënten. Echter kunnen niet specifieke enzymeremmers deze ontstekingsreactie succesvol onderdrukken maar deze 

gaan gepaard met bijwerkingen waardoor deze enzymeremmers niet vertaald kunnen worden naar een behandeling voor patiënten. 

Daarom willen wij in dit onderzoek nagaan of specifieke enzymeremmers, die geen van deze bijwerkingen vertonen, deze 

ontstekingsreacties ook kunnen onderdrukken. 

 De resultaten uit dit onderzoek verschaffen nieuwe inzichten in hoe ontstekingsreacties, zoals bij multiple sclerose, behandeld kunnen 

worden.

 Muizen

96

  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.

  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.

 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 gaat, zal gepaste anesthesie en euthanasie gebruikt worden. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan 

een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, 

binnen welk tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

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, 

bv. de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de 

verwachte negatieve effecten voor de 

dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze 

effecten en wat is het lot van de dieren na 

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om 

dieren te gebruiken en waarom er geen 

alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo 

weinig mogelijk proefdieren gebruikt 

worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte 

diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het 

welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of 

blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Karakterisatie van regulatoire immuuncellen in het kader van multiple sclerose (MS) 

2 jaar  

 Op het einde van de studie zal een retrospectieve analyse plaatsvinden.

 MS, autoimmuniteit, ziekteverloop

In multiple sclerosis (MS) vindt er een ontsteking plaats in de hersenen, wat uiteindelijk leidt tot onherstelbare schade en ernstige 

symptomen als gevolg. Regulatoire cellen kunnen de ontsteking controleren, maar in MS faalt dit systeem. Dit probleem wordt in deze 

studie verder onderzocht.

Dit project leert ons meer hoe de regulerende cellen falen in MS en dit zou vertaald kunnen worden naar nieuwe therapieën voor MS 

patiënten.

 Muizen 

 7 muizen 

De dieren worden geïnjecteerd met substanties en daardoor zullen ze MS-achtige symptomen ondervinden, met name 

verlammingsverschijnselen. 14 dagen na inductie van de ziekte worden de dieren gedood om de regulatoire cellen te analyseren in 

verschillende organen.

We willen de regulatoire cellen volgen in een complex systeem in een MS-achtige ziekte. Daarom zijn zoogdieren nodig.

Deze studie wordt uitgevoerd met zo weinig mogelijk dieren als een pilootstudie. Hierdoor kan in de toekomst aan de hand van 

statistische methoden het juiste aantal dieren berekend worden.

Het muismodel voor MS is zeer goed gekarakteriseerd en leunt sterk aan bij de menselijke ziekte. Het model is wereldwijd geaccepteerd 

als een standaard en klinisch relevant model. Het is erg eenvoudig om de symptomen en ernst van de ziekte op te volgen met standaard 

scores.

De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden en ongemakken zullen behandeld worden. Als de ongemakken te ernstig zijn, worden de 

dieren geëuthanaseerd. In deze specifieke studie, worden de dieren gedood op de dag dat ze het ziekst zullen worden. Daardoor blijft 

het ongemak beperkt. 



624
Niet-technische titel van het project In vivo  analyse van de rol van ZEB1 in de ontwikkeling van kanker via injectie experimenten 

Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve analyse 

(ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit dit 

project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld worden: 

welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de dieren, wat is 

de waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten 

en wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en 

waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt 

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom het 

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de 

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst 

of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) December 2018 - december 2023

Ja, op het einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) borstkanker, EMT-transcriptiefactoren

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, waaraan jaarlijks meer dan 370000 vrouwen wereldwijd sterven. 

De oorzaak van borstkanker is vaak niet gekend en huidige therapiën zijn niet altijd werkzaam. ZEB-1, een centrale speler in 

het proces waarbij epitheliale cellen een meer mesenchymaal karakter aannemen ('het EMT proces'), speelt vermoedelijk een 

belangrijke rol in de vorming van basale borst tumoren. Het doel van dit project is om de rol van ZEB1 in borst tumor 

vorming verder te bestuderen en na te gaan of dit uitsluitend geldt voor basale borst tumoren ofdat ZEB1 ook belangrijk is 

voor tumoren van andere borstkanker subtypes.

Een beter inzicht in de vorming van borst tumoren kan leiden tot betere therapieën die reeds toegepast kunnen worden in 

een vroeger tumorstadia. Door de tumor sneller en op een efficiëntere manier te behandelen wordt de kans op genezing 

aanzienlijk verhoogd.

Er zullen enkel muizen gebruikt worden in dit project. 

Er zal gestart worden met een pilootexperiment van een 3-tal muizen per oncogen. Afhankelijk van het resultaat van deze 

testexperimenten zal het aantal muizen voor het eigenlijke experiment bepaald kunnen worden. Het maximaal aantal 

dieren zal 108 bedragen.

De graad van ernst van het uitvoeren van de handeling zelf wordt gezien als licht. Na verloop van tijd, zullen de muizen 

borsttumoren ontwikkelen. Hoeveel last de dieren hiervan zullen ondervinden, is moeilijk te voorspellen en wordt geschat 

op matig. Uiteindelijke zal het leed van de dieren eerder 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.

In vivo onderzoek is noodzakelijk omdat meermaals bewezen is dat complexe interacties tussen verschillende cel- en 

weefseltypes cruciaal is in kanker initiatie en progressie. Deze complexe tumoromgeving kan moeilijk in vitro nagebootst 

worden. Bovendien kunnen in vitro kanker cell lijnen niet gebruikt worden voor tumor initiatie te bestuderen aangezien 

deze al reeds getransformeerd zijn.

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 pilootexperiment waarin de 

tumorigeniciteit van een oncogen in combinatie met de uitschakeling van het ZEB-1 gen zal getest worden. In het geval dat 

deze combinatie geen invloed heeft op tumor vorming, werden er maximaal 6 muizen gebruikt per oncogen.

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 5-8mm in diameter; 20% gewichtsverlies; onvermogen 

om te eten/te drinken/voort te bewegen (=tekenen van ongemak/pijn). De injecties zelf zullen uitgevoerd worden onder 

verdoving door ervaren wetenschappers. Vervolgens zal de tepel geinspecteerd worden voor trauma of zwelling rond de 

tepel en zal de muis, met assistentie, onder een warmte lamp geplaatst worden tot de muizen terug bij bewustzijn zijn.



625
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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.

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.

Muizen

420

Het lijden van de muizen wordt verwacht licht te zijn. De muizen zullen opgeofferd worden aan het einde van een experiment.

In dit project willen we de rol van endogene Gal10 kristallen in astma verder bestuderen.

Dit project zal ons toelaten om de rol van endogene Gal10 kristallen in astma 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.

Gal10 kristallen, astma

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 maanden

ja, na afloop van de proef

De bijdrage van endogeen geproduceerde Gal10 kristallen in astma.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is noodzakelijk om het experiment wetenschappelijk 

correct en conclusief te kunnen uitvoeren.  

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 

Er zal gebruik gemaakt worden van algemene verdoving en er worden pijnstillers toegediend die tot 24 uur na de ingreep 

werkzaam zijn.

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. 

80

Het doden van de dieren zal gebeuren op dag 14 na verwonding 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. Een gekende 

en onvoorkoombare complicatie die af en toe kan optreden bij dit protocol van verwonding is overmatig bloedverlies. 

Wanneer dit optreedt zal de muis onmiddellijk gedood worden.

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. 

muis

ja, op het einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) wondheling, huid, regeneratie

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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'. 

Onderzoek naar de efficientie van specifiek ontwikkelde hydrogelen in wondheling van de huid.

1 jaar
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Voor de operatie krijgen de muizen 0,1 mg/kg buprenorphine, tijdens de operatie krijgen de muizen lokaal 0,25% bupivicaine 

op de incisie toegediend. Deze twee producten met een pijnstillende werking verminderen pijn en ongemak veroorzaakt door 

de operatie tot een minimum. De operatie verloopt uiteraard onder isofluraan geïnduceerde verdoving. Na de operatie 

worden de muizen dagelijks opgevolgd door de onderzoekers.  Indien de dieren tekenen van pijn en ongemak tonen, na twee 

opeenvolgende bezoeken, zullen de dieren gedood worden met behulp van CO2 of via cervicale dislocatie.

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoek, omdat: 

1) In het labo beschikken we over voldoende kennis en ervaring om reeds gevalideerde operatieve ingrepen, zoals partiële 

hepatectomie uit te voeren. Uit vorige experimenten blijkt dat hierbij minimale pijn en ongemak aan te pas komt.

2) We beschikken over goede merkers, specifiek voor muis Kupffer cellen. Bovendien is hun genexpressieprofiel gekend. 

3) We beschikken over unieke muislijnen die ons toelaten om specifiek de kupffer cellen in vivo te gaan bestuderen.

4) Bovendien beschikken we over de nodige kennis en ervaring om chimere muizen te maken, al dan niet met een 

beschermde lever tijdens de bestraling.

Bovenstaande punten tonen aan dat het gebruik van een andere diersoort tot veel meer onderzoek zou leiden om dezelfde 

wetenschappelijke vraag te beantwoorden.

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 gebruikt 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) De volledige procedure verloopt onder verdoving met behulp van 

isofluraan.	

Het is moeilijk om KCs tijdens in vitro cultuur in leven te houden na isolatie en deze cellen sterven binnen de 12 uur. 

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 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 het om een pilootproject gaat, zal een minimum aan muizen gebruikt worden. Hierbij wordt er dus bewust 

gekozen om eerst in kleinere groepen te gaan kijken naar de biologische processen. Afhankelijk van de resultaten zal er een 

nieuw EC aangevraagd worden, om deze resultaten verder en in meer detail te onderzoeken. 

Muizen

480

De lever heeft een 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 lever proliferatie kan ook leiden tot lever kanker. Het is dus essentieel om lever regeneratie beter te 

begrijpen. Kupffer cells 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.

1) betere lever regeneratie na verwijderen van lever tumor, 2) betere lever regeneratie na lever transplantatie, 3) begrijpen van 

de mechanismen die leiden tot proliferatie van de hepatocyten, hetgeen ook kan leiden tot lever kanker.	

Lever, regeneratie, macrofaag, beenmerg

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

ja, op het einde van het project

Dragen beenmergcellen bij tot de macrofaagpopulatie in de lever, gedurende leverregeneratie als gevolg van operatieve 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project De rol van caspase-3/7-gemedieerde apoptose in darmziekte

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) februari 2019- november 2022

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) apoptose, celdood, ontsteking, inflammatoire darmaandoening, chemotherapie, radiotherapie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Celdood door apoptose wordt verondersteld een belangrijke rol te spelen in homeostase en ziekte, maar echt bewijs ontbreekt. 

We hebben muizen gegenereerd die defect zijn in apoptose in darmcellen en proberen zo de rol van apoptose in inflammatoire 

darmziekte en therapie-geïnduceerde darmziekte te onthullen.

De rol van apoptose in darmziektes is niet onderzocht. We verwachten dat het hier voorgestelde project ons inzicht in de 

moleculaire mechanismen van apoptose-signalisatie en de pathologische rol ervan in darmziektes/aandoeningen drastisch zal 

doen toenemen, Deze kennis zal bijdragen tot potentiële toepassingen in therapie voor darmaandoeningen/ziektes of 

verbetering van kankertherapie door vermindering van neveneffecten.

muizen

132 muizen van twee genotypes. 132x2=264 muizen in totaal

De drie gebruikte modellen van darmaandoeningen kunnen matige stress veroorzaken. Muizen ervaren een beperkte mate van 

diarree en verlaging van de lichamsgewicht, en een minimale verlaging van de lichaamstemperatuur. Lichte tot matige 

aandoeningen werden geselecteerd om het ziekteproces en herstel te kunnen bestuderen. De muizen zullen geëuthanaseerd 

worden door een ethisch erkende methode ( terminale anesthesie en cervicale dislocatie). 

Gezien de complexiteit van deze darmaandoeningen zijn in vivo studies cruciaal voor inzicht in deze processen, waarvan de 

complexiteit niet wordt gekopieerd met in vitro opstellingen alleen.  

Voor klinische uitlezing zijn de geschatte aantallen muizen die nodig zijn om statistisch significante resultaten te bekomen, is 9 

muizen / genotype / experiment (standaarddeviaties tussen 15%). De geschatte aantallen muizen die nodig zijn voor statistisch 

significante resultaten van moleculaire testen (cytokine-niveau's meten, histopathologie,RT-qPCR), zijn 5 muizen / genotype / 

experiment (standaarddeviaties 10%). Experimenten worden tweemaal herhaald.

Muizen zullen worden gehuisvest in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Dierlijk gedrag, de mobiliteit, het vermogen 

om te eten en te drinken en het reactievermogen zal zorgvuldig tijdens de studie worden gecontroleerd. Humane eindpunten 

zullen worden toegepast bij meer dan 25% verlies van lichaamsgewicht en lichaamstemperaturen lager dan 28 graden. Muizen 

zullen worden gedood door terminale anesthesie en cervicale dislocatie. 

Kenmerkend in de fysiologische functionele analyse van een gen in het kader van het volledige organisme, is het genereren van 

weefsel-specifieke knock-out dieren. Muizen sluiten, als diermodel dat geninactivatie toelaat door homologe recombinatie, het 

dichtst aan bij mensen. De KO muizen die worden gegenereerd voor het huidige project zijn uniek. Het laboratorium is volledig 

uitgerust om de complete experimentele opstelling voor de hierboven genoemde aandoeningen en analytische studies uit te 

voeren.
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen

Adhv statistische berekeningen kunnen we inschatten hoeveel muizen we hoogstwaarschijnlijk nodig zullen hebben om een 

significant verschil aan te tonen. Zo proberen we het aantal muizen tot een minimum te beperken, zonder in te boeten aan de 

kwaliteit/betrouwbaarheid van de resultaten. 

We gebruiken muizen omdat dat een species is waar veel kennis voor bestaat wat beteft genetische manipulatie, die toch zeer 

dicht bij de mens staat.  

146

98 muizen zullen slechts lichte last overvinden, 48 muizen zullen matige last ondervinden geïnduceerd door paracetamol 

overdosis. Aan het einde van elk experiment wordt euthanasie uitgevoerd adhv isofluraan gevolgd door cervicale dislocatie.

Indien we weten welke celdoodmechanismen een rol spelen in dit leverfalen kunnen we naar een gerichte therapie werken 

waardoor levertransplantatie/overlijden hopelijk vermeden kan worden.

Alvorens de effectieve experimenten met paracetamol te doen, wordt de goede inductie van het genetisch model verzekerd 

door voldoende testen te doen met tamoxifen, wat de juiste genen uitschakelt zonder ernstige pijn te veroorzaken. Bovendien 

worden de muizen al 24h na toediening van paracetamol opgeofferd om het lijden tot een minimum te beperken. 

Er is al erg veel onderzoek rond dit onderwerp gebeurd op cellen, met zeer uiteenlopende, elkaar tegensprekende resultaten. 

Deze genetische muislijnen zijn betrouwbaarder en relevanter waarbij we hopen uitsluitsel te bieden over welke vormen van 

celdood een rol spelen en in welke mate. 

neen

neen

neen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Acuut leverfalen, paracetamol overdosis, celdood, apoptosis

ja

neen

neen

Het is nog niet geweten welke vorm van celdood het acuut leverfalen induceert bij een overdosis paracetamol. Met dit project 

hopen we dit beter in kaart te brengen. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2021

ja, op het einde van het project

Bescherming van paracetamol-gemedieerd acuut leverfalen dmv blokkeren specifiek celdoodmechanisme



630
Niet-technische titel van het project Infectie van ZBP1 knockin muizen 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

muizen (C57Bl/6)

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 experiment zal tweemaal worden herhaald.

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). Verder zijn er in de faciliteit ook meer experimentele tools beschikbaar om 

de immuun respons na virale infectie te bestuderen.  De virussen, aangegeven in dit voorstel, werden al beschreven in 

eerdere publicaties. Zo is het PVM virus gekarakteriseerd als een relevant muismodel voor het onderzoek naar human 

respiratoir RSV virus. Verder werd ook het murine norovirus reeds gekarakteriseerd. Om die reden kunnen deze 

muismodellen ingezet worden om de antivirale immuniteit te gaan bestuderen, meer in detail, de invloed van ZBP1.

336

Pijnniveau P1 (licht; 192); pijnniveau P2 (matig; 144); muizen worden na het experiment ge-euthanaseerd door pentobarbital 

overdosis of cervicale dislocatie.

Kennis die opgedaan wordt door dit onderzoek kan toegepast worden om vaccins te ontwikkelen die efficiënter zijn dan de 

bestaande alternatieven. 

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.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons na virus 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 functie van de 

ZBP1 na virus infectie. 

neen

neen

neen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) PVM, HSV-1, MNV, ZBP1, virus infecties

ja

neen

neen

Een goede kennis van de immuunrespons na virus infectie is noodzakelijk om nieuwe behandelings- of vaccinatiestrategiën 

te gaan ontwikkelen. Dit project wenst de betrokkenheid van een recent gekarateriseerde immuun receptor, ZBP1, te 

bestuderen in de aanwezigheid van PVM, HSV-1 en MNV. 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.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5jaar: 01/02/2019 t.e.m 31/01/2024

ja, op het einde van het project
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus )

Er treedt een beperking op van het aantal vogels door de beperkte beschikbaarheid van (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 foerageer- en migratie-strategieën en heeft een 

lichaamsgrootte die het verzamelen van adequate stalen toelaat.  

   

Voor deze studie zullen over een periode van twee jaar in totaal 160 adulte en 240 juveniele Kleine Mantelmeeuwen opgevolgd 

worden. Tijdens de periode in de kolonie zullen alle 240 kuikens vanaf een leeftijd van 3 weken uitgerust worden met een 

tijdelijke zender, om hun exporatiegedrag in kaart de brengen. Deze zender wordt terug verwijderd voor ze uitvliegen. 80 

juveniel meeuwen zullen daarna met een satellietzender uitgerust worden om hun gedrag en bewegingen na het uitvliegen 

verder te kunnen opvolgen. 

De geplande metingen en staalnames verlopen via routineprocedures, en hebben een minimale impact op de vogels. Het gewicht 

van de zenders die tijdelijk op de kuikens worden geplaatst, bedraagt maximaal 3% van het lichaamsgewicht, wat binnen de 

huidige aanvaarde range van 3-5% valt waarbij geen negatieve effecten verondersteld worden. Het gewicht van de 

satellietzenders bedraagt slechts 0.4-0.8% van het lichaamsgewicht. 

Hoe individuele variatie eco-evolutionaire processen beïnvloedt, werd tot nog toe bijna uitsluitend bestudeerd binnen 

kortlevende ongewervelden waar verschillende strategieën een sterke genetische component vertonen. Inzichten die voortvloeien 

uit dergelijke studies zijn wellicht niet universeel gezien ervaringen, en dus gedragsplasticiteit, een belangrijke rol kunnen spelen 

bij meer intelligent soorten. Dit project zal hiertoe een belangrijke bijdrage leveren door als eerste een groot aantal individuen 

op te volgen vanaf het moment van uitvliegen.

Er wordt gebruik gemaakt van van de lichtste beschikbare zenders, er worden geen invasieve staalnames uitgevoerd en alle 

vogels verblijven gedurende volledige periode in het wild.

Gelet op de aard van het onderzoek (gedragstudie) is onderzoek op vogels uit wilde populaties noodzakelijk. 

neen

neen

neen

ja

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Individuele variatie, migratie , foerageren, meeuwen

ja

neen

neen

Dieren worden doorheen hun leven geconfronteerd met heel wat keuzes, die hun kansen om te overleven of zich voort te 

planten sterk kunnen beïnvloeden. Bijgevolg kan selectie voor optimale strategieën optreden wanneer dit gedrag een genetische 

basis heeft. Vooral voor intelligente soorten is het niet onwaarschijnlijk dat ook ervaringen hierin een belangrijke rol kunnen 

spelen, wat een nieuw licht kan werpen op het ontstaan van intraspecifieke variatie en de gevolgen voor eco-evolutionaire 

processen. Dit project wil daarom het ontstaan van migratie- en foerageerstrategieën bij Kleine Mantelmeeuwen nagaan. Want 

hoewel deze soort een zeer grote individuele variatie in beide kent, tonen preliminaire data aan dat deze slechts een beperkte 

genetische basis hebben en zich vooral in het eerste levensjaar ontwikkelen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2021

ja, op het einde van het project

Kunnen ervaringen, eerder dan overerfbare kenmerken, intraspecifieke niche variatie teweegbrengen in langlevende soorten? 



632
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Transgene muizen met een C57BL/6J achtergrond

Er zal enkel gebruik gemaakt worden van het nodige aantal muizen om de kolonie in stand te kunnen houden.

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.

Voldoende om de kolonie te kunnen onderhouden.

De ontwikkeling van het spontane fenotype in de transgene muizen kan resulteren in lichte tot matige negative effecten.

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.

De dieren zullen regelmatig opgevolgd worden waarbij de algemene gezondheidstoestand van de muizen (lichaamsgewicht, 

temperatuur) wordt nagegaan. Waneer humane eindpunten bereikt worden zullen de dieren uit hun lijden verlost worden.

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.

neen

neen

neen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) RIPK1, T lymphocyten, inflammatie, darmontsteking

neen

neen

ja

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 dit fenotype verder te karakteriseren en na te gaan welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2017 - 31/12/2020

ja, op het einde van het project

Generatie van muizen met RIPK1-deficiente T cellen
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Niet-technische titel van het project De impact van neuramininase gemedieerde immuniteit bij influenza-infectie

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De experimenten kunnen het best in muizen uitgevoerd worden, aangezien dit het meest geschikte model is.

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. 

410 muizen

Laboratoriummuizen kunnen na een infectie met Influenza A of B asymptomatisch blijven met weinig virusreplicatie, ze kunnen 

ziek worden en volledig herstellen, of ze kunnen eraan sterven. Deze gradaties hangen vooral af van de toegediende dosis van het 

virus en variëren dus van licht tot ernstig. Gevaccineerde muizen zijn gewoonlijk ten minste deels beschermd tegen deze 

symptomen. Indien de dieren ernstige symptomen vertonen, worden ze geëuthanaseerd m.b.v. cervicale dislocatie. Aan het einde 

van een experiment worden alle dieren geëuthanaseerd m.b.v. cervicale dislocatie. 

Een efficienter griepvaccin kan miljoenen levens redden en kan het lijden verzachten van diegene die de complicaties van deze 

ziekte het meest ondervinden (ouderen en jonge kinderen). Kosten van vaccinatie en hospitalisatie kunnen op die manier 

dramatisch gereduceerd worden.  

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).

Om de immunogeniciteit en beschermend potentieel van nieuwe vaccins te testen, kan enkel in vivo gewerkt worden met 

proefdieren.

ja

neen

neen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) influenza, neuraminidase, vaccinatie

ja

neen

neen

Het Influenza  virus is elk jaar verantwoordelijk voor miljoenen doden. De griep kan veroorzaakt worden door verschillende 

stammen van het virus, en het is gekend dat het zich kan aanpassen door de oppervlakte-eiwitten te veranderen en zo te 

ontsnappen aan het immuunsysteem. Huidige vaccinatiemethoden proberen vooruit te kijken en maken een voorspelling van de 

stammen die het volgende griepseizoen zullen circuleren. Deze voorspellingen zijn echter niet steeds correct, waardoor het vaccin 

minder effectief wordt. Om dit gebrek aan doeltreffendheid op te lossen, verbeteren we de huidige vaccins door een extra 

molecule toe te voegen. Deze molecule is het NA eiwit, van nature aanwezig op het oppervlak van het Influenza virus. In onze 

experimenten zullen we testen of de toevoeging van dit eiwit aan de huidige vaccins de bescherming kan uitbreiden en het 

vaccin effectief maakt tegen een brede waaier aan Influenza stammen. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar 

Ja, na afloop van de studie



634
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De lever is een complex orgaan en tot nu toe bestaat er geen afdoend in vitro model om het natuurlijke orgaan te mimieken. 

Van de vier celtypen die in het voorgestelde project zijn geanalyseerd, kunnen alleen hepatocyten ex vivo adequaat worden 

gekweekt. Zodra cellen ex vivo worden gekweekt, raken ze snel gedesynchroniseerd, waardoor de noodzaak ontstaat om de 

cellen kunstmatig te re-synchroniseren. Bovendien is het in geïsoleerde modellen niet mogelijk om de onderlinge afhankelijkheid 

van klokken in verschillende celtypen te bestuderen waardoor we er niet zullen in slagen de uitgebreide gegevens te verkrijgen 

waarnaar we op zoek zijn.

We hebben power analyse uitgevoerd om het kleinst mogelijke aantal muizen te bepalen. Daarnaast houden we ons aan de 

richtlijnen van een expertpanel voor genoomschaalanalyse van biologische ritmen.

We hebben de literatuur met betrekking tot het uitvoeren van genoomschaalanalyse van biologische ritmes nauwkeurig 

onderzocht (Hughes et al.). Hierdoor hebben we het aantyal muizen kunnen minimaliseren en tegelijkertijd het aantal vals-

positieve en vals-negatieve resultaten kunnen verminderen. Voor de injectie van apoptotische cellen (persoonlijke communicatie 

Sanja Arandjelovic) en verouderde rode bloedcellen (Theurl et al.) kunnen we gevestigde protocollen volgen. Daarnaast hebben 

we een statisticus geraadpleegd voor power analyse.

545 muizen

Het enige lijden veroorzaakt aan de dieren is afkomstig van het injecteren en is van voorbijgaande aard (P1). Er zijn geen 

langdurige bijwerkingen. Het onderbrengen van de dieren onder constante duisternis heeft geen invloed op hun gezondheid 

gedurende ten minste 18 dagen.

neen

neen

neen

Omdat de pijn (P1) van voorbijgaande aard is (naaldprik), hoeven er geen aanvullende voorzieningen te worden getroffen.

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) verwijdering van apoptotische cellen, lever, circadiaan ritme, fagocytose

ja

Het celtype-specifiek phago-circadiom van de muislever zal waardevol zijn voor onderzoekers over de hele wereld. Na publicatie 

zullen we de gegevens publiekelijk beschikbaar maken voor alle onderzoekers. Zij kunnen vervolgens zelfstandig de data 

gebruiken en daaruit verdere projecten ontwikkelen. Bij veel mensen wordt de circadiaanse klok aangetast (ploegarbeider) of 

beïnvloedt hun levensstijl de moleculaire klok (vetrijk dieet). Met het cel-specifiek levercircadiom zijn we optimistisch om een 

dieper inzicht te verkrijgen in het onderliggend mechanisme van deze problematiek. Veel aandoeningen aan de lever, 

bijvoorbeeld een overdosis paracetamol of sepsis, worden sterk beïnvloed door het tijdstip van de aanval, en gaan terzelfdertijd 

gepaard met massale celdood en de noodzaak om deze dode cellen te verwijderen. Tot op heden hebben onderzoekers steeds 

deze beide processen onafhankelijk van elkaar bestudeerd, maar onze aanpak zal beide processen combineren.

Muizen, lokale kweek

neen

neen

Tot op heden is de circadiaanse klok van de muislever voornamelijk bestudeerd vanuit het perspectief van het hele orgaan, 

maar niet echt celtype-specifiek. Door de vier celsoorten van de lever individueel te targeten, kunnen we het circadiom van de 

muislever en de onderlinge afhankelijkheid van de individuele ritmes (klokken) bestuderen. I) We willen eerst de circadiaanse 

klok creëren door ons te focussen op hepatocyten, Kupffer-cellen, leverstellaatcellen en leversinusoïdale endotheelcellen. II) 

Vervolgens willen we onderzoeken hoe de uitschakeling van de moleculaire klok in één celtype, de klok in de andere celtypes 

van de lever beïnvloedt Kupffer-cellen zijn intrinsiek zeer sterk fagocytisch en we willen nagaan of , III) de fagocytische reactie 

van materiaal uit de bloedsomloop wordt beïnvloed door de tijd, en/of IV) welke rol de meester-regulator van de klok, Arntl, 

speelt in fagocytose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

ja, op het einde van het project

Constructie van de phago-circadiaanse klok in muislever



635
Niet-technische titel van het project Productie en karakterisering van IL-33 cytokine vallen als anti-cytokine blokkers

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Wij hebben in vitro gegevens die aantonen dat de nieuwe IL-33 remmer een veel sterker vermogen heeft om IL-33 te 

neutraliseren in vergelijking met sST2. Deze in vitro experimenten laten echter niet toe om een juiste vergelijking van IL-

33trap en sST2 te maken onder fysiologische omstandigheden en vereisen daarom het gebruik van een complex organisme 

waarin de interactie tussen cytokines van de longen en het immuunsysteem kan worden bestudeerd. 

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. 

De muis is het enige redelijke model om  de vragen die we hebben te kunnen beantwoorden (zie ook punt  1. Vervanging). 

C57BL/6 muizen zullen gebruikt worden om pulmonale en Th2 gemedieerde ziekten te bestuderen. Het welzijn van de 

dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent 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.

468

Muizen zullen matig pijn ondervinden als gevolg van de ontwikkeling van de long inflammatie (P2). Het welzijn van de 

dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent 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

neen

neen

neen

Om de negatieve effecten van de handelingen te minimaliseren zullen de muizen verdoofd worden (isoflurane verdoving).

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) IL-33, therapie, astma, allergie

ja

We willen een nieuwe therapie voor de behandeling van IL-33-gestuurde ontstekingsziekten zoals astma, atopische 

dermatitis en psoriasis ontwikkelen.

C57BL/6  muislijn. 

neen

neen

Allergische astma is een wijdverspreide, chronische ontstekingsziekte die hoge economische en sociale kosten met zich 

meebrengt. IL-33, een pro-inflammatoir cytokine, speelt een belangrijke rol in de allergische immuunrespons. We hebben 

een nieuwe therapeutische molecule ontwikkeld die IL-33 blokkeert, genaamd IL-33trap. In dit project willen we het IL-33 

neutraliserende potentieel van IL-33trap verder karakteriseren in een muismodel van allergische ontsteking.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

ja, op het einde van het project



636
Niet-technische titel van het project Bescherming tegen multi-orgaan falen door het blokkeren van ijzer-afhankelijke celdood

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Als eerste stap in de therapeutische validatie van onze inhibitoren zijn experimentele muis modellen een noodzaak als 

potentiele opstap naar klinische validatie.

Adhv statistische berekeningen kunnen we inschatten hoeveel muizen we hoogstwaarschijnlijk nodig zullen hebben om een 

significant verschil aan te tonen. Zo proberen we het aantal muizen tot een minimum te beperken, zonder in te boeten aan 

de kwaliteit/betrouwbaarheid van de resultaten. 

We werken met muizen omdat er goede muismodellen voor acuut multi-orgaan falen zijn en dit een directe opvolging naar 

een farmacologische benadering toelaat.

264

216 muizen zullen slechts matige last overvinden, 48 muizen zullen ernstige last ondervinden door langere opvolging 

gedurende een week. Aan het einde van elk experiment wordt euthanasie uitgevoerd adhv isofluraan gevolgd door cervicale 

dislocatie.

ja

neen

neen

Voor het begin van en tijdens de experimenten zal er een nurofen worden toegediend om pijn te verminderen. De muizen 

worden minstens elke 8 uur opgevolgd en indien er een humaan eindpunt bereikt wordt, wordt de muis vroegtijdig 

opgeofferd.  

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) multi-orgaan falen, celdood, ijzer, ferroptosis

neen

Onze derde generatie inhibitoren van ijzer-afhankelijke necrosis, zou een eerste stap kunnen zijn naar therapeutische 

interventie in acuut multi-orgaan falen.

Muizen

neen

neen

Onze voorgaande experimentele data suggereert dat ijzer-afhankelijke necrosis een belangrijke rol speelt in de cellulaire 

schade die optreedt in multi-orgaan falen. Wij hebben een derde generatie aan inhibitoren ontwikkeld die ijzer-afhankelijke 

necrosis op een zeer effectieve wijze blokkeert die we willen valideren in de context van acuut multi-orgaan falen, ontstaan 

door een ijzer vergiftiging.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2021

ja, op het einde van het project
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Niet-technische titel van het project De rol van Paneth cellen, mucus en immuuncellen in de zink protectie tegen SIRS en sepsis.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

In vivo experimenten zijn in dit onderzoek onmisbaar om het belang van Zn in SIRS en sepsis te onderzoeken. SIRS en sepsis 

zijn multisystemische aandoeningen, wat in vitro onderzoek moeilijk maakt. Verder wordt het belang van het microbioom en 

het effect van Zn hierop meer en meer duidelijk. In deze context is het onmogelijk om in vitro studies uit te oefenen hierop, 

gezien de verwachtte interplay tussen Zn, de Paneth cellen, de immuuncellen en mucus in de darm enerzijds en het 

microbioom en sepis lethaliteit anderzijds.

De hoeveelheid aan muizen dat wordt gebruikt per 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.

Muizen worden gekozen wegens de praktische aard van deze soort en wegens de voorgeschiedenis met muis-

inflammatiemodellen in ons labo. Dit onderzoek bouwt dan ook voort op eerdere data bekomen in deze muismodellen in ons 

labo.

Muis, 704

Voor het TNF model en polymicrobieel sepsis model die in dit dossier bestudeerd zal worden, zal SIRS en sepsis geïnduceerd 

worden en deze procedures vallen onder de categorie ernstig. Muizen behandeld met pilocarpine zullen mucus depletie 

ondergaan, wat leidt tot een matige graad van ernst voor de muis. Muizen in het PC-ablatie model zullen depletie van de PC 

ondervinden, wat mogelijks gepaard zal gaan met microbiële wijzigingen en hier wordt een matige graad van ernst verwacht.  

Overlevende muizen worden ge-euthanaseerd 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.

neen

neen

neen

Negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden beperkt door het streng opvolgen van de toestand van de dieren 

(minimum 2x/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 euthanaseren van dieren indien deze te veel pijn 

lijden.

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Paneth Cellen, Zink, Sepsis, SIRS, Mucus, immuuncellen

ja

Dit onderzoek draagt bij tot meer kennis over de rol van van zink in acute inflammatie. Eenmaal het beschermende 

mechanisme van Zn achterhaald is kan het  bijdragen tot het vinden van een geschikte therapie voor SIRS en sepsis patiënten.

Muis

neen

neen

Het systemische inflammatoire respons syndroom (SIRS) en sepsis zijn ernstige inflammatoire aandoeningen met meer dan 30 

miljoen gevallen per jaar en sterftecijfers tot 30%. Ondanks intensief onderzoek omtrent sepsis, is nog steeds geen werkende 

behandeling op de markt gebracht. In deze studie willen we het beschermende werkingsmechanisme van Zink (Zn) in TNF-

geïnduceerde SIRS en in een polymicrobieel sepsis model (CLIP) achterhalen. Hiervoor zal de rol van Paneth cellen (PC), de 

mucus en immuuncellen in de Zn gemedieerde bescherming achterhaald worden. Immuuncel infiltratie ter hoogte van de 

dunne darm na Zn en TNF toediening zal worden gekwantificeerd en een PC-ablatie muismodel zal worden gebruikt om de rol 

van PC in de Zn bescherming te achterhalen. Vervolgens zal ook het effect van een Zn behandeling nagegaan worden in 

muizen zonder mucus en zal nagegaan worden als de Zn protectie kan doorgegeven worden via transplantatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

Ja, op het einde van het project



638
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar (2019-2023)

ja, op het einde van het project

Onderzoek naar de rol van ontsteking in muismodellen van de ziekte van Alzheimer

neen

neen

Voor de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, is er op heden nog geen behandeling. Er is reeds 

aangetoond dat onsteking een rol speelt in de ontwikkeling en de progressie van de ziekte. Inzicht over de invloed van 

ontsteking op die ziekte van Alzheimer kan mogelijks leiden tot een therapie die de ziekte vertraagt of geneest.

De bedoeling van dit onderzoek is na te gaan wat de rol is van ontsteking in de ziekte van Alzheimer. Dit kan mogelijks 

resulteren in een nieuwe therapie om de ziekte te behandelen.

Muizen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Alzheimer, ontsteking

ja

neen

neen

neen

neen

neen

400

Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door wonden, worden ze geëuthanaseerd. 

Daarom worden de muizen regelmatig gecontroleerd.

De manier waarop de hersenen functioneren tijdens de ziekte van Alzheimer en de verschillende cellen die hierbij met elkaar 

interageren  kan niet 100% gesimuleerd worden in celsystemen. 

Op basis van vroegere experimenten hebben  we reeds een idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op 

basis daarvan hebben wij 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 een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen bij vertebraten.

De muizen ontwikkelen (symptomen van) de ziekte van Alzheimer, maar dit is niet geassocieerd met pijn. De onsteking kan 

leiden tot lichte tot matige pijn. Indien er indicaties zijn van lijden, worden de muizen op tijd geëuthanaseerd via cervicale 

dislocatie.



639
Niet-technische titel van het project Darmbacteriën en de doorgankelijkheid van hersenbarrières.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 

1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Voor de meerderheid van de muizen zal de enige interventie een intraveneuze injectie in de staartvene zijn, hiervoor is de 

graad van ernst licht.

Muizen die een antibiotica kuur hebben eveneens een lichte graad van ernst. Gebaseerd op literatuur en vorige experimenten 

van de groep, verwachten we geen negatieve effecten van de antibiotica kuur voor de muizen.

Muizen die een fecal microbiota transplantatie ondergaan, hebben eveneens een lichte graad van ernst. Gebaseerd op 

literatuur en vorige experimenten van de groep, verwachten we geen negatieve effecten van de orale gavage voor de muizen.

Indien een vagotomie gebeurd zal de chirurgie zorgen voor een graad van ernst gelijk aan matig. Deze operatie zal onder 

volledige verdoving plaatsvinden. De post-operatieve pijn zal tot een minimum beperkt worden via het gebruik van pijnstillers. 

Gebaseerd op de literatuur zal deze vagotomie niet tot pijn of problemen leiden binnen het tijdsbestek van dit project.

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.

De complexe darm-hersen as en de connectie tussen verandering van darmbacteriën en verandering in hersenbarrière 

permeabiliteit is niet via alternatieve dierloze methoden te onderzoeken.

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 berekening 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.

neen

neen

152

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Darmbacteriën, plexus choroideus, darm-hersenen as, cerebrospinaal vocht.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Het doel van dit project is om de impact van darmbacteriën op de hersenbarrières te onderzoeken, met een specifieke focus 

op de barrière tussen bloed en hersenvocht gevormd door de plexus choroideus. Er is reeds beperkte evidentie dat 

darmbacteriën een invloed hebben op de permeabiliteit van de bloed-hersen barrière, maar dit is nog grotendeels onbekend 

voor de bloed-cerebrospinaal vocht barrière. 

Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten op vlak van het ontstaan, verloop en behandeling van hersen gerelateerde 

ziekten.

Muis (mus musculus): C57/Bl6.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Een jaar.

ja, op het einde van het project.



640
Niet-technische titel van het project Ym1 kristallen in muismodellen van astma.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

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 lot van de 

dieren na het project?

Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk experiment zullen de 

muizen geëuthanaseerd worden door middel van cervicale dislocatie of een overdosis pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal 

voldoende bleek te zijn.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

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. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

neen

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. 

Muizen

In dit project willen we het effect van Ym1 kristallen bestuderen in muismodellen van astma. We willen testen of Ym1 kristallen 

astma kunnen induceren.

neen

neen

neen

neen

ja, op het einde van het project

ja

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Ym1 kristallen, astma

24 maandenLooptijd van het project (of begin- en einddatum)

neen

neen



641
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) 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.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

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. 

Muizen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk experiment zullen de muizen 

geëuthanaseerd worden door middel van cervicale dislocatie of een overdosis pentobarbital.

ja

In dit project willen we testen of Ym1 kristallen een aangeboren en/of een humorale immuunrespons opwekken in Chil3 

knockout muizen. Deze muizen hebben geen Ym1 (in tegenstelling tot wild type muizen), waardoor er normaal gezien geen 

toleratie is tegenover Ym1.

396

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.

neen

neen

neen

Aangeboren en humorale immuunresponsen tegen Ym1 kristallen in Chil3 knockout muizen.

Ym1 kristallen, aangeboren immuunresponsen, humorale immuunresponsen, Chil3 KO muizen

24 maanden

neen

neen

ja, op het einde van het project



642
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Astma, Chil3/4, IL13

ja

In dit project willen we de rol van Ym1 en Ym2 nagaan op longfunctie in astmatische muizen. Verder willen we nagaan of de ernst 

van het gerapporteerde astma fenotype in IL13 transgene muizen afhangt van Ym1.                              

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.

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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.

Huisstofmijt astma model in Chil3 knockout, Chil4 knockout and Chil3 knockout/IL13 transgene muizen.

24 maanden

ja, op het einde van het project

Muizen

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

312

Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden 

door middel van cervicale dislocatie of een overdosis pentobarbital.

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.



643
Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van Kupffer cellen in een model van sepsis

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar (2019-2023)

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Macrofagen, lever, sepsis, septische shock

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Sepsis treft elk jaar ongeveer 20 miljoen mensen wereldwijd. Daarenboven leidt ongeveer 50% van deze gevallen tot de dood.

Desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van sepsis. Kupffer cellen zijn de macrofagen van de lever en zijn

gelokaliseerd in de bloedbaan van de sinusoïden. Deze cellen brengen een gepaste immuunreactie op gang wanneer een potentieel

pathogeen binnendringt. Door het gebrek aan specifieke tools is de studie omtrent deze cellen echter beperkt. In deze studie zullen

we aan de hand van enkele nieuwe KC-specifieke tools de rol van deze voorname cellen onderzoeken in een muis model voor sepsis. 

Inzicht in de rol van KCs in sepsis zou kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies voor sepsis

Er zal gebruik gemaakt worden van muizen.

We zullen gebruik maken van muizen 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 beantwoorden.

De muizen krijgen na de operatie een toediening van antibiotica. Tevens worden de muizen elke 2 uren na de operatie 

gecontroleerd en gemonitord.

Er zullen maximaal 2208 muizen gebruikt worden

We maken gebruik van het CLP model, welke polymicrobiële sepsis uitlokt in de muizen (P3-ernstig). Muizen zullen geëuthanaseerd 

worden door cervicale dislocatie na het experiment, of eerder indien de lichaamstemperatuur daalt onder de 28°C. Ook het gedrag 

van de dieren wordt bestudeerd om na te gaan wanneer ze tekenen van pijn vertonen. Daarvoor zullen de muizen elke 2 uur 

gecontroleerd worden.

De verschillende weefselspecifieke macrofaagpopulaties hebben zeer uiteenlopende genexpressieprofielen, waarschijnlijk te wijten 

aan de verschillende functies die deze cellen uitvoeren in elk orgaan. Het is echter nog niet geweten welke factoren deze verschillen 

in fenotype en functie tot stand brengen, hierdoor is het niet mogelijk om lever KCs in vitro te kweken. Bovendien is het zeer 

moeilijk om ex vivo geisoleerde KCs levend te houden tijdens de in vitro assays. Daarenboven is sepsis een systemisch effect, 

waarbij meerdere organen betrokken zijn.

Het aantal gewenste muizen is gebaseerd op onze ervaring aan de hand van het minimum aantal muizen dat nodig is om statistisch 

relevante resultaten op te leveren. De beschreven protocollen zijn daarenboven al vaak gebruikt in het labo of zijn reeds 

gepubliceerd. 



644
Niet-technische titel van het project De rol van AMCase in huisstofmijt geïnduceerd astma. 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 maanden

ja, na afloop van de proeven

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) acidic mammalian chitinase, AMCase, chitinase, astma

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In dit project willen we de rol van AMCase in allergisch asthma verder bestuderen. 

Dit project zal ons toelaten om de rol van AMCase in allergisch astma op te helderen. Deze kennis kan leiden tot nieuwe 

therapeutische inzichten en  kan implicaties hebben voor verschillende pathologieën zoals allergische rhinoconjunctivitis, 

allergisch eczeem, allergische bronchopulmonale aspergillose. 

Muizen

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. 

Er zullen maximum 408 muizen gebruikt worden: maximum 204 wild type muizen en maximum 204 Chia-/- muizen.

Bij astma protocols is het lijden van de muizen licht (P1). De astma protocols induceren een inflammatoire reactie in de longen, 

maar de muizen ervaren hierdoor geen pijn of discomfort. De intratracheale and intranasale toedieningen, alook de metingen 

van de bronchiale hyperreactiviteit worden uitgevoerd onder anesthesie (isoflurane), zodat de muizen minimaal discomfort 

ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de muizen geeuthanaseerd worden door een overdosis pentobarbital ip. 

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 van diermodellen die meer lijken op de 

processen die zich in het menselijk lichaam afspelen. 

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn. 



645
Niet-technische titel van het project De rol van chitotriosidase in huisstofmijt geïnduceerd astma. 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 maanden

ja, na afloop van de proeven

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) chitotriosidase, chitinase, astma

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In dit project willen we de rol van chitotriosidase in allergisch asthma verder bestuderen. 

Dit project zal ons toelaten om de rol van chitotriosidase in allergisch astma op te helderen. Deze kennis kan leiden tot 

nieuwe therapeutische inzichten en  kan implicaties hebben voor verschillende pathologieën zoals allergische 

rhinoconjunctivitis, allergisch eczeem, allergische bronchopulmonale aspergillose. 

Muizen

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. 

Er zullen maximaal 408 muizen gebruikt worden: maximum 204 wild type muizen en maximum 204 Chit1-/- muizen. 

Bij astma protocols is het lijden van de muizen licht (P1). De astma protocols induceren een inflammatoire reactie in de 

longen, maar de muizen ervaren hierdoor geen pijn of discomfort. De intratracheale and intranasale toedieningen, alook de 

metingen van de bronchiale hyperreactiviteit worden uitgevoerd onder anesthesie (isoflurane), zodat de muizen minimaal 

discomfort ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de muizen geeuthanaseerd worden door een overdosis 

pentobarbital ip. 

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 van diermodellen die meer lijken op 

de processen die zich in het menselijk lichaam afspelen. 

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn. 



646
Niet-technische titel van het project Wat is de invloed van het microbioom op astma die ontstaat door sensitizatie tegen huisstofmijt 

via de huid

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) huid, bacteriën, microbioom, astma, huisstofmijt

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

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. 

Gevoeligheid aan huisstofmijt kan ontstaan via blootstelling aan de longen maar ook via blootstelling aan de huid. De 

bacterieën die op de huid leven regelen de immuunreacties in de huid tegen indringers en/of blootstellingen van buitenaf. In 

dit project willen we onderzoeken hoe de bacteriën op de huid de immuunreactie tegen huisstofmijt beïnvloeden en zo, op 

hun beurt, de ernst en de symptomen van astma kunnen veranderen.

Deze experimenten zullen het mechanisme ontrafelen hoe bacteriën de immuunreactie tegen huisstofmijt beïnvloeden en 

hoe dit het verloop van astma kan veranderen. Met deze kennis kan medicatie ontwikkeld worden die bepaalde 

immuunpathways aan of afzet om het ontstaan of de ernst van astma te onderdrukken.

muis

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.

Er zal kooiverrijking toegediend worden en de muizen worden behandeld door getrainde verzorgers en wetenschappers. 

Hiernaast controleert de dierenarts regelmatig het welzijn van de dieren. De experimenten die hier voorgesteld worden 

leiden tot minimaal discomfort van de dieren en er hoeven dus geen pijnstillers toegediend worden. 

699

Licht                                                                                                                                                                                                               

-intraperitoneale injectie van overdosis pentobarbital voor euthanasie.                                                                                                                                                         

- intranasale injectie van huisstofmijt (onder verdoving)                                                                                                                                                         

- aanbrengen van bacteriën op de huid                                                                                                                                                                  

- aanbrengen van huisstofmijt op de huid (onder verdoving)

De voorstudie loopt reeds jaren en alle parameters die in vitro getest konden worden, zijn getest geweest. Het 

immuunmodulerend effect van huis bacterien werd meermaals aangetoond  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 viia 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.



647
Niet-technische titel van het project Effect van 2 planthormonen op darmziekten 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie, inflammatoir darmlijden, planthormonen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Chronische inflammatoire darmziekten hebben een grote invloed op de spijsvertering en zorgen voor een verminderde 

levenskwaliteit. Helaas, zijn de beschikbare therapieën vaak ineffectief. Een beter begrip van de complexe pathologie van deze 

ziekte is noodzakelijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen. In dit project willen we het belang van 2 endogene 

planthormonen, die anti inflammatoire activiteiten vertonen, onderzoeken tijdens de ontwikkeling van inflammatoire 

darmziekten. Hiervoor zullen we 2 transgene muismodellen gebruiken die de 2 endogene planthormonen afbreken. 

We willen een beter inzicht krijgen in de pathologie van inflammatoire darmziekten en een nieuwe therapeutische behandeling 

voor deze ziekte ontwikkelen.

C57BL/6 transgene eigen kweek muislijnen.  

Het gebruik van muizen is momenteel de enige redelijke keuze om de vragen die we hebben te beantwoorden (zie ook punt 1. 

Vervanging). De voorgestelde modellen van inflammatoir darmlijden werden eerder gebruikt om de functie van verschillende 

genen te bestuderen. 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.

Totaal aantal 240

Muizen zullen matig pijn ondervinden als gevolg van de ontwikkeling van de darm inflammatie (P2). Voor euthanasie wordt CO2 

gebruikt omdat wij zo veel bloed mogelijk en onbeschadigde organen willen nemen. Toch zal het welzijn van de dieren 

regelmatig worden geëvalueerd 

Inflammatoir darmlijden is een complexe ziekte, waarbij wisselwerking tussen verschillende cellen, zoals T lymfocyten en 

epitheelcellen, leidt tot de ontwikkeling van een complex ziektebeeld.  Om de juiste omstandigheden te creëren, moeten wij een 

complex organisme gebruiken. Daarom is het gebruik van in vivo muismodellen essentieel voor het bestuderen van deze 

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. 



648
Niet-technische titel van het project De rol van 2 endogene planthormonen die betrokken zijn met obesitas-gerelateerde ziekten

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) obesitas, westers dieet, planthormonen, ontsteking, diabetes, metabool syndroom

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Type 2 diabetes (T2D) is een epidimische metabole ziekte die wereldwijd mensen treft. Vorige studies hebben aangetoond dat de 

behandeling met 2 planthormonen, salicylzuur (SA) en abscisinezuur (ABA), een beschermende rol uitvoeren tegen meerdere 

symptomen van metabool syndroom. SA en ABA zijn ook endogene stoffen in mens en dier. Het is niet gekend welke rol de 2 

endogene stoffen spelen in de bescherming tegen T2D. Om dit te onderzoeken maken we gebruik van 2 transgene modellen die 

de 2 stoffen kunnen afbreken. 

We willen een beter zicht krijgen in de functie van de twee stoffen, en welke rol ze spelen in de verschillende ziekten geasocieerd 

met obesitas. 

C57BL/6 transgene eigen kweek muislijnen.  

320 muizen

Muizen zullen weinig of geen pijn ondervinden als gevolg van de ontwikkeling van obesitas (P0-P1). Toch zal het welzijn van de 

dieren regelmatig worden geëvalueerd 

Metabool syndroom is een complexe ziekte, waarbij wisselwerking tussen verschillende cellen leidt tot de ontwikkeling van een 

complex ziektebeeld.  Om de juiste omstandigheden te creëren, moeten wij een complex organisme gebruiken. Daarom is het 

gebruik van in vivo muismodellen essentieel voor het bestuderen van deze 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). De voorgestelde modellen van metabool syndrom werden eerder gebruikt om de functie van verschillende genen te 

bestuderen. 

Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef heel regelmatig opgevolgd door een ervaren proefleider. 



649
Niet-technische titel van het project De rol van Notch2-afhankelijke dendritische cellen in de ontwikkeling van antistoffen tegen vreemde rode 

bloedcellen.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Twee jaar vanaf begin 2019.

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) transfusie / germinaal centrum / allo-antistoffen / dendritische cellen / notch2

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Antistoffen tegen rode bloedcellen of bloedplaatjes kunnen zich vormen bij patiënten die regelmatig transfusies behoeven, of bij 

patiënten met auto-immuunziekten. Het is niet goed geweten hoe deze antistoffen zich vormen. Wij willen onderzoeken hoe 

dendritische cellen T cellen activeren om uiteindelijk antilichaamproductie te initiëren. We weten dat een bepaald, nieuw 

geïdentificeerd eiwit nodig is voor de ontwikkeling van bepaalde dendritische cellen. We willen nu weten of dit eiwit ook nodig is 

om dendritische cellen hun functie in de aanmaak van antistoffen te laten behouden.

We kunnen een ongekende rol blootleggen voor een weinig gekarakteriseerd eiwit in het ontstaan van immuunreacties tegen 

allerlei antigenen. Daardoor bestaat de mogelijkheid om specifieke nieuwe therapeutische doelwitten te identificeren. Dit kan 

nuttig zijn bij mensen met auto-immuunziekten gericht tegen de eigen bloedplaatjes of rode bloedcellen, of bij patiënten die 

moeilijk geschikte bloeddonoren kunnen vinden omdat ze door frequente transfusies vele antistoffen hebben ontwikkeld.

Muizen, met name de C57Bl/6J soort.

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.

Interventies zoals injecties worden tot een minimum beperkt. De injecties en bloedafnames gebeuren zo min mogelijk als 

noodzakelijk voor de wetenschappelijke informatie. Ze worden verricht door getraind personeel zodat de procedures vlot 

verlopen. 

488

264 muizen zullen licht lijden, zij krijgen een- of tweemalig een injectie in hun staartader of buikholte. Nadien ondervinden zij 

daarvan geen last. 224 muizen zullen matig lijden, zij krijgen eenmalig een injectie in de staartader en worden nadien driemaal 

onderworpen aan een bloedafname. Alle muizen worden geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of injectie van pentobarbital in 

de buikholte.

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, micro-organismen 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. 
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) antilichaam, FcR, IgG, auto-immuniteit, DCs

ja

neen

neen

neen

neen

neen

In vivo evaluatie van een molecule om de functie van Fc receptoren te blokkeren en een muis model voor lupus geïnduceerd 

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. 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.

424

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de voorgestelde proeven (slechts lichte graad). Daarnaast 

wordt de gezondheid van de dieren dagelijks gecontroleerd en de dieren worden geëuthanaseerd na afloop van het experiment 

of wanneer er een te groot negatief effect zou optreden (cervicale dislocatie)

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 dergelijke modellen en voorafgaande statistische analyse  houden we 

ons aan een maximum aantal van 6-8 muizen per groep (naargelang de verwachte variatie in resultaten). Dit is voldoende om 

statistische significante resultaten te bekomen.  

neen

Fc receptoren spelen een belangrijke rol voor de halfwaardetijd van IgG antilichamen in circulatie. In deze expermenten zal 

getest worden of een ontwikkelde molecule de functie van deze receptoren kan blokkeren in muizen.

Dit zou in de toekomst gebruikt kunnen worden in auto-immuunmodellen waar autoreactive IgG antilichamen een cruciale rol 

spelen.

Muizen
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Niet-technische titel van het project Rol van het IRE1b eiwit in mucusproductie tijdens gastoinstestinale infectie met een nematode

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) mucus, helminth, IRE1b, infectiemodel

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Hoewel we weten dat mucusproductie een belangrijke factor is in de bescherming van ons lichaam tegen infectieuze agentia, weten 

we nog niet precies hoe deze mucusproductie wordt gereguleerd. In dit onderzoek zullen we de rol van een specifiek eiwit, namelijk 

IRE1b, nagaan tijdens een infectiemodel dat hoge productie van mucus induceert in muizen.

Dit project zal ons meer inzicht verschaffen rond hoe de IRE1b sigaalweg interfereert met typische Th2 pathologieën zoals helminth 

infectie. IRE1b is één van de sensoren in de "unfolded protein response". Traditioneel wordt de rol van deze signaalwegen bestudeerd 

in de context van ER stress en ER homeostase. Ons labo probeert nu te begrijpen hoe deze signaalweg ook een rol kan spelen in 

infectiemodellen, wat kan leiden tot mogelijk andere targets voor therapie. Dit project is in zijn huidige stadium nog erg 

fundamenteel onderzoek, maar de inzichten die we zullen krijgen kunnen zeker later tot nieuw translationeel onderzoek leiden.

Muizen

We gebruiken C57BL/6 muizen omdat enkel in deze diersoort en specifieke strain een knockout muis voor IRE1b beschikbaar is. Verder 

is het infectiemodel dat we gebruiken gangbaar in deze muisachtergrond, wat ook betekent dat alle nodig tools en analysemethoden 

beschikbaar zijn.

Er wordt gebruik gemaakt van kooiverrijking om de muizen zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag te laten uitvoeren, en zo stress te 

verminderen. Doorheen het experiment worden de muizen slechts tweemaal aangeraakt door een onderzoeker: eenmaal om verdoofd 

te worden en nematode eitjes toegediend te krijgen, en eenmaal bij de euthanasie. Door dit minimum aan handelingen zullen de 

dieren weinig angst en stress ondervinden.

348

De verwachte graad van ernst van de effecten is licht. We gebruiken muizen die lichte hinder ondervinden van de infectie met de 

nematode. Voor de toediening van de nematode eitjes worden de dieren verdoofd, zodat ze ook hier enkel lichte hinder ondervinden. 

Na het experiment worden de muizen geëuthanaseerd voor analyse. Dit gebeurt via cervicale dislocatie (de snelste en minst 

stresserende methode die beschikbaar is) wanneer mogelijk, wanneer we tevens bloedanalyse dienen uit te voeren zal dit via CO2 

asphyxiatie gebeuren.

Mucusproductie ten gevolge van een nematode infectie vereist een volledig functioneel immuunstelsel - dit kan niet  via een in vitro 

methode gesimuleerd worden.

Om het volledige verloop van een infectiemodel in kaart te brengen zijn vaak grote hoeveelheden dieren nodig. We starten in dit 

geval dan ook met een kleinschalig pilootexperiment om het minimale aantal dieren die we nodig zullen hebben in de finale 

experimenten correct in te schatten.
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Niet-technische titel van het project In vivo analyse menselijke DPX-RSV(A) immuunsera

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

ja, op het einde van het project

Respiratoir Syncytieel Virus, Vaccin, serum, 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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Het RSV virus is de belangrijkste oorzaak van infecties van de lager luchtwegen bij jonge kinderen. Toch is er 

nog steeds geen RSV vaccin beschikbaar. Wij hebben een nieuwe vaccinatiestrategie voor het RSV virus 

ontwikkeld die gebaseerd is op het ectodomein van het RSV SH oppervlakte eiwit (SHe). Vaccinatie van 

proefdieren met het SHe antigen wekt antilichamen op die deze proefdieren beschermen tegen RSV infectie. 

Antilichamen gericht tegen het SHe antigen zijn niet in staat virus infecties te voorkomen in celcultuur maar 

zetten ze immuuncellen aan tot het opruimen van geinfecteerde cellen. Recent hebben we een fase 1 klinische 

proef uitgevoerd met een RSV vaccin gebasseerd op het SHe antigen (DPX-RSV(A)). Het vaccin bleek veilig en in 

staat een langlevende antilichaam respons op te wekken gericht tegen het SHe antigen. Het doel van dit project 

is na te gaan of deze antilichamen in staat zijn om RSV replicatie in muizen te onderdrukken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

RSV infecties zijn de belangrijkste oorzaak van infecties van de lagere luchtwegen bij jonge kinderen een een 

zeer belangrijke oorzaak van zuikenhuisopname van jonge kinderen. Daarnaast is dit virus ook een belangrijke 

oorzaak van ernstige infecties bij ouderen. Ondanks decenia onderzoek is er nog steeds geen vaccin en nog 

steeds geen doeltreffende antivirale therapie voor dit virus. De ontwikkeling van een succesvol vaccin voor het 

RSV virus is dus van groot medisch belang.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? BALB/c muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

210

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke 

of verwachte graad van ernst van deze effecten 

en wat is het lot van de dieren na het project?

RSV infecties van BALB/c muizen geven aanleiding tot matige ziekte waarbij nauwelijks (maximaal 5%) 

lichaamsgewicht verlies optreedt. We verwachten dat de beschreven behandelingen (toediening humane sera) 

de symptomen van de daaropvolgende RSV infectie zullen verlichten.  Als onverwacht het lichaamsgewicht met 

meer dan 20% zakt zullen deze muizen geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie om hun lijden te 

beperken. Alle dieren worden geëuthanaseerd op het einde can het experiment.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve 

dierloze methode kan gebruikt worden.

In tegenstelling tot meer conventionele vaccins, die in ontwikkeling zijn voor het RSV virus, zijn de antilichamen 

opgewekt door het vaccin dat wij testen niet in staat om in celcultuur RSV infecties te onderdrukken. Deze 

antilichamen zijn wel instaat om de RSV infectie in proefdieren te onderdrukken op een manier die sterk 

afhankelijk is van de immuuncellen van deze proefdieren. Op deze manier kan de beschermende werking van de 

antilichamen opgewekt door dit vaccin enkel in proefdieren onderzocht worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.  

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

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 maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn 

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) tot een minimum te beperken.

RSV infecties in BALB/c muizen geven aanleiding tot matige ziekte waarbij nauwelijks (maximaal 5%) 

lichaamsgewicht verlies optreedt. Gedurende het experiment zullen de dieren dagelijks opgevolgd worden en zal 

ziekte gemeten worden op basis van eventueel verlies aan lichaamsgewicht, mobiliteit en voorkomen van de 

vacht. Als onverwacht het lichaamsgewicht met meer dan 20% zakt zullen deze muizen geëuthanaseerd worden 

via cervicale dislocatie om hun lijden te beperken. 

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)



653
Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de werkingsmechanismes van sublinguale immunotherapie voor de behandeling van 

allergische astma veroorzaakt door huisstofmijt

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 3 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Immunotherapie, astma, huisstofmijt, sublinguaal

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De huidige behandelingsmethoden voor allergische astma hebben vaak ernstige neveneffecten en zijn niet werkzaam in alle 

patiënten. Bovendien genezen ze de ziekte niet, maar reduceren ze enkel astma-symptomen, waardoor levenslange behandeling 

nodig is. Een veelbelovend alternatief is allergeen-specifieke immunotherapie. In deze therapie worden de relevante allergenen in 

hoge dosissen en herhaaldelijk toegediend aan de patiënt via onderhuidse injectie of via sublinguale inname. Na 3 tot 5 jaar kan dit 

leiden tot klinische en immunologische tolerantie voor de allergenen. Ook aan deze therapie zijn echter nog grote nadelen 

verbonden, en om immunotherapie te kunnen verbeteren is meer kennis nodig over haar werkingsmechanismen. In dit project zullen 

we gebruikmaken van een muismodel voor allergische astma en voor sublinguale immunotherapie, en nagaan wat de rol is van 

verschillende immuuncellen in de bescherming die immunotherapie biedt tegen astma. 

Kennis omtrent de wijze waarop immunotherapie werkt kan ons in staat stellen om op rationele wijze de huidige 

immunotherapeutische behandelingen aan te passen en te verbeteren (effectiever, veiliger). Bovendien kan dit project ons meer leren 

over hoe ons immuunsysteem omgaat met hoge dosissen allergenen, en op die manier bijdragen aan onze kennis over allergie-

ontwikkeling, risicofactoren, mogelijke preventie etc.   

Muis

Het gebruik van muizen is aangeraden omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om de functie van types immuuncellen na te 

gaan door genetisch gemodificeerde dieren te gebruiken. Bovendien zijn voor de studie van immunologische processen het meeste 

experimentele tools voorhanden voor muizen. Het immuunsysteem van mens en muis vertoont voldoende parallelen om het gebruik 

van muizen te rechtvaardigen. Hoewel niet noodzakelijk alle bevindingen vertaalbaar zijn naar de mens, heeft voorafgaand 

onderzoek aangetoond dat allergeen-specifieke immuuntherapie ook in muizen werkt.

Indien nodig worden de dieren verdoofd tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene gezondheidstoestand van de dieren 

dagelijks opgevolgd. Indien onverwachte ongemakken worden opgemerkt die niet in overeenstemming zijn met de humane 

eindpunten zullen de dieren geëuthanaseerd worden. 
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Uit ervaring weten we dat het ziektemodel en het model van immuuntherapie weinig negatieve effecten veroorzaakt. Het lijden en 

de pijn zijn zeer beperkt. Het behandelen zelf van de muizen levert wel enige stress op. Waar nodig worden de dieren verdoofd voor 

de behandeling. Bijgevolg is de verwachte graad van ernst licht tot matig. 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. Dit gebeurt via een overdosis van een verdovingsmiddel of door cervicale dislocatie.

Voor deze experimenten is geen alternatieve dierloze methode. We willen nagaan wat het effect is van een behandeling op één plek 

in het lichaam (oraal) op de immuunrespons in een andere site (het ademhalingsstelsel). Deze interacties kunnen niet in vitro 

bestudeerd worden. Bovendien zijn we niet geïnteresseerd in één type immuuncel, maar in de immuunreactie als geheel, en deze 

complexe interacties kunnen alleen in vivo onderzocht worden. 

Om het aantal noodzakelijke dieren te bepalen hebben we statistische analyses uitgevoerd. Op basis van jarenlange ervaring in het 

gebruikte ziektemodel, en voorafgaand onderzoek naar de immuuntherapie, kunnen we bevestigen dat de zo bekomen aantallen 

inderdaad voldoende zijn om statistich significante resultaten te bekomen. Deze aantallen zullen nooit overscheden worden. 
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Niet-technische titel van het project Verbeteren van een breedbeschermend griepvaccin.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) influenza, Vaccin, serum, infectie, M2

Het ectodomein van het influeza M2 oppervlakte eiwit is een waardevol antigen dat de basis kan vormen voor een griepvaccin 

dat in tegenstelling tot de bestaand griepvaccins bescherming kan bieden tegen een brede waaier aan griepvirussen waaronder 

waarschijnlijk ook nieuwe griepvirussen die aanleiding kunnen geven tot pandemieën. Er is echter zowel na natuurlijke griep 

infecties als na vaccinaties met het ectodomein van het M2 maar een beperkte antilichaam respons. Deze beperkte 

immuunrespons kan mogelijks te wijten zijn aan de zeer hoge structurele flexibiliteit van dit viraal eiwit. De doelstelling van dit 

project is na te gaan of de antilichaamrespons tegen het M2 vaccin kan verbeterd worden door het structureel te stabilizeren.

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 breder 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. 

C57BL/6 muizen

In dit experiment worden C57BL/6 muizen gebruikt. Deze muizenstam is permisief voor infecties met het griepvirus. In 

tegenstelling tot BALB/C muizen bevat het M2 vaccin geen CD4 T cel epitoop dat door C57BL/6 muizen kan herkend worden. 

Daardoor is in C57BL/6 muizen de immuunrespons op M2 vaccinkandidaten veel beperkter dan in BALB/C muizen en een meer 

realistich model voor M2 vaccin responsen in mensen.

Influenza infecties in niet gevaccineerde muizen geven aanleiding tot ernstige lichaamsgewicht verlies en zijn lethaal. Gedurende 

het experiment zullen de dieren dagelijks opgevolgd worden en zal ziekte gemeten worden op basis van eventueel verlies aan 

lichaamsgewicht, mobiliteit en voorkomen van de vacht. Als  het lichaamsgewicht met meer dan 20% zakt zullen deze muizen 

geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie om hun lijden te beperken.
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De muizen zullen subcutaan gevaccineerd worden. 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 20% lichaamsgewicht wordt waargenomen, zullen de respectievelijke muizen geëuthanaseerd worden 

door cervicale dislocatie.    

De doelstelling van de project is om de antilichaamrespons van een breedbeschermend griepvaccin te verbeteren. De 

antilichaamrespons op een vaccin kan enkel in proefdieren getest worden. We willen daarnaast ook nagaan of de antichamen 

die worden opgewekt met de nieuw M2 vaccin varianten weldegelijk bescherming kunnen bieden tegen griepinfecties. Daar het 

nog niet helemaal duidelijk is op welke manier antilichamen die worden opgewekt door het M2 vaccin bescherming bieden, dient 

bescherming getest te worden in proefdieren.

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.  



655
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Wij gebruiken de muis als model omdat we veel genetische tools ter beschikking hebben om ijzermetabolisme in muizen te 

bestuderen. Ijzermetabolisme genen van levermacrofagen zijn geconserveerd. Ontdekkingen die we doen bij de muis kunnen we dus 

extrapoleren naar de mens. Om  het welzijn van de dieren te waarborgen zullen we de dieren dagelijks controleren. Hierbij zullen we 

letten op de vacht, inname van voedsel en water, gewicht, activiteit en lichaamshouding. De muizen zouden bij deze experimenten 

slechts licht ongemak mogen ervaren.

   
Muizen zullen enkel een bloedtransfusie krijgen via één intraveneuse injectie. De injectie van verouderde rode bloedcellen zal gepaard 

gaan met depletie van KC en een milde lever inflammatie maar dit is van korte duur en zal geen ongemak veroorzaken voor de 

dieren. De muizen zullen enkel op het moment van de injectie een lichte prik voelen en er zijn dus geen extra maatregelen nodig om 

het ongemak van de muizen te verzachten. Desalniettemin, zullen de muizen na de transfusie dagelijks gecontroleerd worden en 

indien ze tekenen van ongemak vertonen, zullen ze vroegtijdig geëuthanaseerd worden. 

De methodes die we zullen gebruiken zijn reeds gepubliceerd, dus we vertrekken van goede protocols zodat we efficiënt de optimale 

dosis vinden voor ons laboratorium. We willen hier een optimaal protocol ontwikkelen zodat we later, bij het gebruik van onze 

unieke transgene muismodellen een minimaal aantal muizen kunnen gebruiken per studie. Zo kunnen we verzekeren dat we het 

minimaal aantal muizen zullen gebruiken voor dit project. 

neen

Elke dag sterven er duizenden verouderde rode bloedcellen en moet ons lichaam nieuwe rode bloedcellen aanmaken. Hiervoor is 20 

mg ijzer nodig maar we nemen slechts 2 mg ijzer op. 90% van het ijzer in verouderde rode bloedcellen moet dus gerecycleerd 

worden. De lever hepatocyten zijn de belangrijkste opslagplaats van ijzer. Wij stellen de volgende hypothese voor; we willen nagaan 

wat de rol van Kupffercellen is in de opname van oude rode bloedcellen en het doorgeven van ijzer naar hepatocyten. Bij 

bloedtransfusie met verouderde rode bloedcellen ontstaat er leverinflammate. We denken dat deze zou kunnen ontstaan omdat 

Kupffercellen te veel ijzer opnemen en sterven, deze celdood kan de oorzaak zijn van de inflammatie. In dit project willen we een 

bloedtransfusie model opzetten om de rol van Kupffercellen in ijzermetabolisme te ontrafelen.

Wij hebben unieke muismodellen gegenereerd waar we de rol van specifieke genen kunnen onderzoeken in ijzermetabolisme in 

Kupffercellen. Dit zal therapeutische targets opleveren om anemie te bestrijden. Het kan gaan om erfelijke anemie of anemie tijdens 

inflammatie of tijdens de zwangerschap. We gaan ook bestuderen wat er gebeurt van transfusie met verouderd bloed.

We zullen gebruik maken van muizen. Kupffercellen van muizen en mensen hebben dezelfde expressie van ijzermetabolisme genen. 

Het feit dat dit zo geconserveerd is toont niet enkel aan dat dit evolutionair van belang is maar laat ook toe om de rol van 

Kupffercellen in vivo  in muizen te ontrafelen om zo therapeutische oplossingen te vinden voor anemie in mensen.

Ijzerrecyclage is een complex fenomeen tussen verschillende cellen (verouderde rode bloedcellen, KCs, hepatocyten) en dit kan niet in 

vitro nagebootst worden. Er bestaat geen KC cellijn. Er bestaan macrofaag cellijnen maar deze missen de lever-specifieke functies 

zoals het ijzermetabolisme. Hepatocyten en KC verliezen hun lever specifieke genen in vitro  en KC sterven binnen de 24 uur. Het 

effect van bloedtransfusie is nog moeilijker te bestuderen in vitro  want KC activatie trekt beenmerg cellen aan bovendien is 

leverschade ten gevolge van inflammatie niet na te bootsen in vitro.

Effect van bloedtransfusie op ontsteking in de lever.

1 jaar

ja, op het einde van het project

bloedtransfusie, kupffercellen, leverinflammatie, ijzermetabolisme, overdosis ijzer

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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Intraveneuse injectie van bloed is zoals bij de bloedtransfusie bij mensen: er is slechts een lichte pijn als gevolg van de prik van de 

naald. Een overdosis aan ijzer in de lever veroorzaakt slechts milde leverinflammatie. We zullen ook zoeken naar een transfusie dosis 

met een matige depletie van Kupffer cellen en lichte leverinflammatie. Het sterven van Kupffer cellen zelf veroorzaakt geen pijn of 

ziekte bij muizen (Scott et al . 2016). Al bij al is er lichte pijn of ongemak van de muizen. Na het experiment worden de dieren gedood 

met een overdosis aan pentobarbital of CO2.
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Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Op het gebied van immunologie en de bijhorende extrapolatie van de resultaten naar de mens, is de muis nog steeds het 

modelorganisme bij uitstek. De modellen die in dit project worden gebruikt, zijn gekozen omdat ze uitvoerig beschreven staan in de 

literatuur en het meest gevalideerd zijn. 

De handelingen die de dieren ondergaan zijn van lichte aard, en de meeste experimentele middelen zullen toegediend worden via de 

voeding of het drinkwater zodat de dieren zo weinig mogelijk uit hun omgeving moeten worden gehaald. Bovendien worden de 

dieren tijdens het verloop van de experimenten van dichtbij gemonitord en ondergaan ze op het einde van de experimenten 

euthanasie om het eventuele lijden tot het absoluut minimum in tijd te beperken.

Het aantal dieren in dit project houdt rekening met heel wat factoren om ervoor te zorgen dat niet meer dieren gebruikt worden dan 

strikt noodzakelijk. Voor elk experiment werd het aantal gebaseerd op de bestaande gangbare modellen uit de literatuur en uit 

besprekingen met experts. We streven er ook naar om de experimentele variatie zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door bij 

experimenten met een infectieuze bacterie een bepaalde levensvorm van dit organisme te gebruiken (sporen) dat uit zichzelf de 

passage door de maag kan overleven en zo meer gelijke symptomen zal geven bij de dieren.

neen

Het doel van dit project is om na te gaan of eetbare antilichamen gebruikt kunnen worden bij specifieke darmziektes waar een hoge 

klinische nood is aan nieuwe geneesmiddelen. Voor deze ziektes werden reeds conventionele antilichamen ontwikkeld, maar deze 

moeten worden toegediend in het bloed omdat ze afgebroken worden in het maag-darmstelsel. Dit leidt tot ofwel systemische 

effecten (in het volledig lichaam in plaats van enkel in de darm) ofwel tot een lage efficientie van deze geneesmiddelen. In onze groep 

werden recent eetbare antilichamen ontwikkeld, en in dit project wordt nagegaan of deze in staat zijn darmziektes te genezen. De 

modellen die in dit project worden gebruikt simuleren enerzijds chronisch darmlijden en anderzijds een bacteriele infectie die vaak 

optreedt in ziekenhuizen en leidt tot diarree en een langer verblijf in het ziekenhuis. In deze modellen wordt getest of de eetbare 

antilichamen bescherming kunnen bieden tegen darmschade.

Antilichamen zijn vandaag een van de meest succesvolle biopharmaceutica omdat ze heel specifiek zijn voor een bepaald doelwit in 

het lichaam, bijvoorbeeld virussen of kankercellen. Ondanks dat ze zeer succesvol ingezet kunnen worden bij heel wat ziektes, is hun 

activiteit in het maag-darmstelsel heel gering. Dit komt voornamelijk omdat de maag en darmen gemaakt zijn om biologische 

producten af te breken. Binnen onze groep werden recent antilichamen ontwikkeld die wel bestand zijn tegen de omstandigheden in 

het darmstelsel en dus toelaat om de kracht van antilichamen te gebruiken voor specifieke darmziektes. In dit project wordt 

nagegaan in hoeverre we bepaalde ziektes in de darm kunnen tegengaan met antilichamen - iets wat voorheen nog niet mogelijk 

was. Indien succesvol kan dit leiden naar de ontwikkeling van nieuwe antilichamen die oraal toegediend kunnen worden en zo 

specifiek in de darm actief kunnen zijn.

Voor dit project zullen muizen gebruikt worden, meer specifiek C57BL/6 en BALB/c muizen.

Dit project kadert in de verdere ontwikkeling van een technologie om biologische therapeutica oraal toe kunnen toedienen, wat op 

heden niet mogelijk is. Het gebruik van dieren is genoodzaakt omdat er geen andere methoden bestaan om na te gaan of deze 

nieuwe therapeutica de complexe omgeving in de darm overleven én hierin biologisch actief zijn.

Evaluatie van eetbare antilichamen tegen bacteriele infecties en chronisch darmlijden

1 jaar

ja, op het einde van het project

Orale antilichamen, bacteriele infecties, inflammatoir darmsyndroom

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Maximaal 368

De handelingen die de dieren ondergaan zijn van lichte aard en zullen slechts tijdelijk ongemak veroorzaken tijdens de duur van de 

handeling. Tijdens het verloop van het experiment zullen de dieren darmschade ondergaan wat kan leiden tot diarree, buikpijn en 

licht ongemak. In  het model voor de bacteriele infectie kunnen de effecten matig zijn. Tijdens het ganse verloop van de 

experimenten wordt de gezondheid van de muizen opgevolgd. Op het einde van de experimenten ondergaan de dieren euthanasie 

door cervicale dislocatie.
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Niet-technische titel van het project Studie van de specificiteit van de Slc16a8 promotor

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

80

ja

neen

neen

neen

neen

De muis is een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen bij vertebraten.

Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom 

worden de muizen regelmatig gecontroleerd.

Op basis van vroegere experimenten hebben  we reeds een idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op basis daarvan 

hebben wij bepaald hoeveel dieren er minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare resultaten te bekomen en hiermee is ook 

rekening gehouden in deze aanvraag.

neen

De bloed-cerebrospinaal vocht barrière, gevormd door de choroid plexus, speelt  een belangrijke rol in verschillende inflammatoire 

ziektes, waaronder de ziekte van Alzheimer en Parkinson, multiple sclerosis en sepsis. Een weefsel specificieke promotor is nodig om 

de exacte mechanismen in ziektes na te gaan, wat mogelijks kan leiden tot nieuwe therapeutische targets in deze ziektes.

De bedoeling is om na te gaan in welke cellen de Slc16a8 promotor specifiek actief is. Dit kan mogelijks resulteren in de identificatie 

van een choroid plexus specifieke promotor.

Muizen

De manier waarop het lichaam, en dan vooral ons zenuwstelsel, functioneert in de verschillende verschillende ziektes, kan niet 100% 

gesimuleerd worden in celsystemen. Ook de interactie tussen de verschillende cellen in de hersenen kan nog niet worden nageboost. 

De muizen krijgen een injectie, wat gepaard gaat met lichte pijn.  Indien er toch indicaties zijn van ernstigere pijn, worden de muizen 

geëuthanaseerd via cervicale dislocatie. Op het einde van de proef worden de muizen geëuthanaseerd via een overdosis verdoving, 

gevolgd door cervicale dislocatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2 jaar (2019-2021)

ja, op het einde van het project

Slc16a8, specificiteit



658
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

600 muizen

ja

ja

neen

neen

neen

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).

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.

neen

Het Influenza  virus is elk jaar verantwoordelijk voor miljoenen doden. De griep kan veroorzaakt worden door verschillende 

stammen van het virus, en het is gekend dat het zich kan aanpassen door de oppervlakte-eiwitten te veranderen en zo te 

ontsnappen aan het immuunsysteem. Huidige vaccinatiemethoden proberen vooruit te kijken en maken een voorspelling van de 

stammen die het volgende griepseizoen zullen circuleren. Deze voorspellingen zijn echter niet steeds correct, waardoor het vaccin 

minder effectief wordt. Om dit gebrek aan doeltreffendheid op te lossen, verbeteren we de huidige vaccins door een extra molecule 

toe te voegen. Deze molecule is het NA eiwit, van nature aanwezig op het oppervlak van het Influenza virus. In onze experimenten 

zullen we testen of de toevoeging van dit eiwit aan de huidige vaccins de bescherming kan uitbreiden en het vaccin effectief maakt 

tegen een brede waaier aan Influenza stammen. 

Een efficienter griepvaccin kan miljoenen levens redden en kan het lijden verzachten van diegene die de complicaties van deze 

ziekte het meest ondervinden (ouderen en jonge kinderen). Kosten van vaccinatie en hospitalisatie kunnen op die manier 

dramatisch gereduceerd worden.  

De experimenten kunnen het best in muizen uitgevoerd worden, aangezien dit het meest geschikte model is.

Om de immunogeniciteit en beschermend potentieel van nieuwe vaccins te testen, kan enkel in vivo gewerkt worden met 

proefdieren.

Laboratoriummuizen kunnen na een infectie met Influenza A of B asymptomatisch blijven met weinig virusreplicatie, ze kunnen 

ziek worden en volledig herstellen, of ze kunnen eraan sterven. Deze gradaties hangen vooral af van de toegediende dosis van het 

virus en variëren dus van licht tot ernstig. Gevaccineerde muizen zijn gewoonlijk ten minste deels beschermd tegen deze 

symptomen. Indien de dieren ernstige symptomen vertonen, worden ze geëuthanaseerd m.b.v. cervicale dislocatie. Aan het einde 

van een experiment worden alle dieren geëuthanaseerd m.b.v. cervicale dislocatie. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De impact van neuramininase gemedieerde immuniteit bij influenza-infectie - deel 2

1 jaar 

ja, op het einde van het project

influenza, neuraminidase, vaccinatie
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Niet-technische titel van het project De functie van Mzb1 in B cellen en plasmacytoide dendritische cellen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

180

ja

neen

neen

neen

neen

We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel materialen en analysenothoden beschikbaar zijn om complexe immunologische 

processen te bestuderen in muismodellen. 

  

Maatregelen om lijden te beperken zijn de geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking. 

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.   

neen

Het doel van dit project is de rol van het MZB1 eiwit in plasmacytoide dendritische cellen te bestuderen.

Gezien plasmacytoide DCs een belangrijke rol hebben in virusinfecties, zou hun functie nog versterkt kunnen worden door een 

gewijzigde expressie van het eiwit Mzb1.

C57BL/6 muizen

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige betrouwbaarheid.  

De dieren zullen een licht (P1) lijden ondervinden door IP en IV injecties. De dieren worden geëuthanaseerd bij het einde van de 

proef dmv een intraperitoneale injectie van natrium pentobarbital of cervicale dislocatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2019-2021

ja,

Mzb1, B cellen, plasmacytoide dendritische cellen



660
Niet-technische titel van het project De functie van ORMDL3 in een ovalbumin (OVA) model van astma

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2019-2020

ja, op het einde van het project

ORMDL3, astma, ovalbumin, IL13

We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel materialen en analysemethoden beschikbaar zijn om complexe immunologische 

processen te bestuderen in muismodellen. 

  

Maatregelen om lijden te beperken zijn de geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking. 

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. 

neen

Het doel van dit project is de rol van het ORMDL3 eiwit in het klassieke ovalbumin astma muismodel te bestuderen. 

De laatste jaren stijgt de incidentie van astma aanzienlijk. Vo+C11oral steeds meer kinderen worden door allergische 

luchtwegreacties getroffen. Daarom is het onderzoek naar de oorzaak van astma geintensifieerd. 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.

C57BL6 muizen

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige betrouwbaarheid.  

De dieren zullen een licht (P1) lijden ondervinden door intranasale en intratracheale toedieningen. De dieren worden 

geëuthanaseerd bij het einde van de proef dmv een intraperitoneale injectie van natrium pentobarbital.

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

144
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Niet-technische titel van het project Karakterisering van interleukine-33 (IL-33) als een potentieel therapeutisch doelwit in multiple sclerose

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

312

ja

ja

neen

neen

neen

Het gebruik van muismodellen stelt ons in staat om om  de vragen die we hebben te kunnen beantwoorden (zie ook punt  1. 

Vervanging). Muismodellen van MS werden reeds in de literatuur beschreven. Wij hebben de voorgestelde modellen al met succes 

toegepast en de resultaten gepubliceerd. 

Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent opgevolgd door een ervaren proefleider. Zowel de activiteit, 

houding, vochthuishouding, bont, ademhalingspatroon, en temperatuur zullen dagelijks nagegaan worden. De dieren zullen dagelijks 

gevoed en bewaakt worden. Lichaamsgewicht zal dagelijks gemeten worden. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren 

onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

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. 

neen

IL-33 is een belangrijk pro-inflammatoir cytokine bekend voor zijn sleutelrol bij het aansturen van Th2-type immuunreacties, typisch 

voor allergische aandoeningen. Recente gegevens tonen aan dat IL-33 ook Th1-gemedieerde immuunresponsen die typisch zijn voor 

MS kan aansturen. De specifieke pathofysiologische rol van IL-33 in MS blijft echter onduidelijk. Met behulp van twee verschillende 

preklinische muismodellen van MS zullen we de bijdrage van IL-33 aan de verschillende ziektestadia bepalen en ook de rol ervan in 

immuunactivatie en axon-demyelinatie analyseren. Vervolgens zullen we het therapeutische effect onderzoeken van een nieuwe IL-33 

antagonist die we hebben ontwikkeld.

In dit project willen we de rol van IL-33 in verschillende fasen van MS duidelijk definiëren. We zullen ook onderzoeken of IL-33-

signalering demyelinatie beïnvloedt, een ander kenmerk van MS dat tot de dood van zenuwcellen leidt. Er is een grote onvervulde 

medische behoefte aan nieuwe therapeutische strategieën om de myelinisatie bij MS-patiënten te verbeteren. Onze finale doelstelling 

is dan ook om het therapeutische effect van een nieuwe IL-33-blokker die we hebben ontwikkeld te testen in preklinische 

muismodellen van MS.

C57BL/6  muislijn. 

MS is een complexe ziekte, waarbij wisselwerking tussen verschillende cellen leidt tot de ontwikkeling van een complex ziektebeeld.  

Om de juiste omstandigheden te creëren, moeten wij een complex organisme gebruiken. Daarom is het gebruik van in vivo 

muismodellen essentieel voor het bestuderen van deze pathologie en de therapeutische bijdrage van IL-33trap in de MS.

Muizen zullen matig pijn ondervinden als gevolg van de geinduceerde CNS ontsteking (P2). Toch zal het welzijn van de dieren 

regelmatig worden geëvalueerd. Na het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden door  cervicale dislocatie of door 

pentobarbital overdosis.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2 jaar

Ja, op het einde van het project

IL-33, therapie, multiple sclerose
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Niet-technische titel van het project De rol van antichaam receptoren op dendritische cellen tijdens muis model van RSV infectie

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

1400

ja

neen

neen

neen

neen

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. 

neen

Een goede kennis van de immuunrespons na PVM infectie is noodzakelijk om nieuwe behandelings- of vaccinatiestrategiën te gaan 

ontwikkelen. Door het in detail bestuderen van de dendritische cel hebben we verschillende subtypes kunnen identificeren. Om dit 

onderzoek te kunnen gebruiken voor verdere toepassingen is het belangrijk om meer informatie te krijgen over de specifieke functie 

van elk van deze subtypes. 

Kennis die opgedaan wordt door dit onderzoek kan toegepast worden om vaccins te ontwikkelen die efficiënter zijn dan de 

bestaande alternatieven. 

Muis

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.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons in de long na PVM 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 PVM infectie. 

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de voorgestelde proeven. De graad van ernst van de negatieve 

effecten voor de dieren bij de voorgestelde proeven wordt verwacht om licht tot matig lijden te veroorzaken. 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. Bij uitvoeren van 

euthanasie na afloop van experiment maken we gebruik van een injectie met een overdosis pentobarbital, het middel dat ook 

gebruikt wordt bij euthanasie voor de mens. Bij ernstig lijden zal euthanasie gebeuren door middel van cervicale dislocatie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2 jaar

ja, op het einde van het project

dendritische cel, PVM, RSV, virus



663
Niet-technische titel van het project De rol van alveolaire macrofagen in de controle van het risico op en de bescherming tegen astma

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

1035

ja

neen

neen

neen

neen

De muis is het frequentst bestudeerde proefdiermodel om het immuunsysteem te bestuderen omwille van zijn gunstige grootte, zijn 

snelle voortplanting, maar ook omwille van de vele gemeenschappelijke kenmerken met de mens. De principes waarbij het welzijn 

van de muis centraal staat, zoals aangeleerd tijdens de cursussen proefdierkunde zullen steeds worden nageleefd.

De ingrepen  worden onder anesthesie/analgesie uitgevoerd. Door de aard van de experimenten wordt het welzijn van de dieren 

zeer vaak nagegaan. De protocollen zijn ook niet van zeer lange duur en het eindpunt is steeds euthanasie door een overdosis 

barbituraten. 

1) Sample size analyse werd uitgevoerd, zodat het gewenste aantal dieren per groep 6-7 is. 2) we analyseren zoveel mogelijk 

parameters als mogelijk door gebruik te maken van multicolor flow cytometrie (Symphony tot 30 parameters) en door zoveel 

mogelijk weefsels en organen bij hetzelfde dier te analyseren

neen

In de pathogenese van allergisch astma, is de rol van de meest abundante immuun cel in onze luchtwegen, de alveolaire macrofaag, 

nog steeds niet opgeklaard. Gezien recent onderzoek aangeeft dat alveolaire macrofagen hun functie kunnen wijzigen na contact 

met endotoxines, willen we in dit project nagaan of boederijstof en endotoxines de functie van de alveolaire macrofagen dusdanig 

aanpast dat deze cellen een rol gaan spelen in de bescherming tegen de ontwikkeling van allergisch astma door omgevingsfactoren.

Dit project kan inzicht in de rol van alveolaire macrofagen in allergisch astma. Daarnaast kan dit onderzoek inzicht verschaffen in 

hoe omgevingsfactoren de

gevoeligheid voor astma beïnvloeden en welke triggers er nodig zijn om ons immuunsysteem niet te laten overreageren op 

onschuldige omgevingsstoffen zoals pollen of huisstofmijt.

muizen

macrofagen passen zich aan aan hun omgeving. De alveolaire ruimte is een unieke niche die voorlopig niet kan nagebootst worden 

in in vitro systemen. We volgen wel de ontwikkeling van printed 3D structuren waarin een zekere flow mogelijk is op de voet op.

ernst : licht                                                                                                                                                                                                                       

- intraperitoneale injectie van anesthetica/analgesia voor partiële irradiatie                                                                         - 

lage dosis (200ng) dyfterie toxine intratracheaal onder verdoving leidend tot gedeeltelijk verlies van alveolaire macrofagen                                                                                                   

- intranasale toediening van endotoxines (LPS), boerderijstof of huisstofmijt (onder verdoving)                                                                                                     

- euthanasie door intraperitoneale injectie van een overdosis barbituraten als eindpunt                                                                        

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

juni 2019 - juni 2022

ja, op het einde van het project

alveolaire macrofagen - astma - bescherming - boerderijstof - endotoxines



664
Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van Kupffer cellen in een model van sepsis

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

Er zullen maximaal 1362 muizen gebruikt worden

ja

neen

neen

neen

neen

We zullen gebruik maken van muizen 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 beantwoorden.

De muizen krijgen na de operatie een toediening van antibiotica. Tevens worden de muizen elke 2 uren na de operatie gecontroleerd 

en gemonitord.

Het aantal gewenste muizen is gebaseerd op onze ervaring aan de hand van het minimum aantal muizen dat nodig is om statistisch 

relevante resultaten op te leveren. De beschreven protocollen zijn daarenboven al vaak gebruikt in het labo of zijn reeds 

gepubliceerd. 

neen

Sepsis treft elk jaar ongeveer 20 miljoen mensen wereldwijd. Daarenboven leidt ongeveer 50% van deze gevallen tot de dood.

Desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van sepsis. Kupffer cellen zijn de macrofagen van de lever en zijn

gelokaliseerd in de bloedbaan van de sinusoïden. Deze cellen brengen een gepaste immuunreactie op gang wanneer een potentieel

pathogeen binnendringt. Door het gebrek aan specifieke tools is de studie omtrent deze cellen echter beperkt. In deze studie zullen

we aan de hand van enkele nieuwe KC-specifieke tools de rol van deze voorname cellen onderzoeken in een muis model voor sepsis. 

Inzicht in de rol van KCs in sepsis zou kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies voor sepsis

Er zal gebruik gemaakt worden van muizen.

De verschillende weefselspecifieke macrofaagpopulaties hebben zeer uiteenlopende genexpressieprofielen, waarschijnlijk te wijten 

aan de verschillende functies die deze cellen uitvoeren in elk orgaan. Het is echter nog niet geweten welke factoren deze verschillen 

in fenotype en functie tot stand brengen, hierdoor is het niet mogelijk om lever KCs in vitro te kweken. Bovendien is het zeer 

moeilijk om ex vivo geisoleerde KCs levend te houden tijdens de in vitro assays. Daarenboven is sepsis een systemisch effect, waarbij 

meerdere organen betrokken zijn.

We maken gebruik van het CLP model, welke polymicrobiële sepsis uitlokt in de muizen (P3-ernstig). Muizen zullen geëuthanaseerd 

worden door cervicale dislocatie na het experiment, of eerder indien de lichaamstemperatuur daalt onder de 28°C. Ook het gedrag 

van de dieren wordt bestudeerd om na te gaan wanneer ze tekenen van pijn vertonen. Daarvoor zullen de muizen elke 2 uur 

gecontroleerd worden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

4 jaar (2019-2023)

ja, op het einde van het project

Macrofagen, lever, sepsis, septische shock



665
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

444 muizen

ja

neen

neen

neen

neen

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.

Negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden beperkt door het streng opvolgen van de toestand van de dieren (minimum 

2x/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 euthanaseren van dieren indien deze te veel pijn lijden.

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. 

neen

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.

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.

In dit project zullen 444 muizen gebruikt worden. We maken gebruik van mutante muizen en hun controles.

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. 

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). 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).

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Rol van intestinale glucocorticoid receptor in de bescherming tegen endotoxemie en sepsis.

1 jaar

ja, op het einde van het project

Glucocorticoid receptor, darm, sepsis, endotoxemie



666
Niet-technische titel van het project De rol van een nieuw kinase in het metabolisme.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

64

ja

neen

neen

neen

neen

Wij hebben in dit departement TAOK3 KO muizen beschikbaar. Koudeblootstelling bij muizen is in de wetenschappelijke literatuur 

reeds uitgebreid gekarakteriseerd. Het experiment is gevoelig genoeg om verschillen in thermogenese op te pikken in verschillende 

modellen met betrekking tot genetische gaminpuleerde muizen, immuunsysteem en metabolisme. Daarom zijn wij van mening dat dit 

experiment het meest toegespitst is op onze onderzoeksvraag.

De dieren worden gedurende het experiment meermaals dagelijks opgevolgd door middel van rectale temperatuurmeting. Het 

ongemak voor de dieren bij de rectale temperatuursmeting wordt geminimaliseerd door vaseline te gebruiken. 

Voorafgaand aan het experiment wordt nauw overleg gepleegd met een groep met ervaring op dit gebied. Bovendien hebben we 

door middel van een power-analyse in inschatting gemaakt op het mininum aantal te gebruiken muizen.

neen

Obesitas en type 2 diabetes komen meer en meer voor in onze Westerse maatschappij. Ontsteking speelt een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van deze ziektes. Het doel van ons project is om de betrokkenheid van het de rol van het eiwit TAOK3 in het verloop 

van obesitas verder te ontcijferen. We hebben al ontdekt dat wanneer TAOK3 in de muis ontbreekt, dit leidt tot een gezondere 

samenstelling van immuncellen in het vetweefsel. Thermogenese is een proces waar energie omgezet wordt in warmte en wij denken 

dat dit proces door die gezondere samenstelling geactiveerd wordt. Om dit te bewijzen willen we deze thermogenese stimuleren door 

een koude behandeling. 

We trachten te achterhalen hoe TAOK3 de wisselwerking tussen immuuncellen en vetweefsel beïnvloedt. Uiteindelijk zou TAOK3 

kunnen geïnditificeerd worden als een mogelijk doelwit voor de behandeling van obesitas, door thermogenese in het vetweefsel te 

stimuleren. Dit project kan ook bijdragen aan de huidige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de werking van immuuncellen 

in het vetweefsel.

Muis

Essentieel in de vraagstelling van dit experiment is hoe de afwezigheid TAOK3 de interactie tussen immuncellen en vetweefsel 

verandert. Bovendien willen wij onderzoeken hoe deze gewijzigde interactie de metabole parameters van het proefdier beïnvloedt. 

Door deze complexe wisselwerking tussen het immuunsysteem, het vetweefsel en het metabolisme is het gebruik van proefdieren te 

verantwoorden. We hebben in onze faciliteit de TAOK3 knock-out muizen beschikbaar.

Bij de dieren zal herhaaldelijk de rectale temperatuur genomen worden (ernstgraad licht). De dieren zullen ook gedurende enkele 

dagen geïsoleerd gekooid worden (ernstgraad matig). Bovendien zal een deel van de dieren aan koude worden blootgesteld 

(ernstgraad matig). De dieren worden na het experiment geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie, waarbij de weefsels 

verder zullen worden bewerkt voor analyse.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

08/2019-08/2022

ja, op het einde van het project

obesitas, thermogenese, immuunsysteem, type 2 immuunrespons, vetweefsel



667
Niet-technische titel van het project De rol van cel-geproduceerde blaasjes in multiple sclerose

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

2520

ja

ja

neen

neen

neen

De muis is internationaal gezien het meest gebruikte diermodel, aangezien hun 

immuunsysteem gerelateerd is met het humane immuunsysteem. De muizen zullen in een 

chronisch model voor MS gebruikt worden. Door de muizen continu op te volgen tijdens het 

ziekteproces, wordt het lijden tot een minimum beperkt. Procedures die eventueel pijn 

kunnen veroorzaken zullen onder verdoving worden uitgevoerd en na pijnlijke ingrepen 

worden er steeds pijnstillers voorzien in het water van de muizen. Tijdens het ziektemodel 

wordt ook steeds gezorgd dat toegang tot water en eten steeds gewaarborgd blijft.

De muizen zullen dagelijks gemonitord worden, en zullen bij ondragelijk lijden onmiddellijk 

geëuthanaseerd worden. De toegang tot voeding wordt steeds onbeperkt voorzien. Bij alle 

pijnlijke procedures zullen de muizen eerst verdoofd worden, zodat ze geen pijn gewaar 

zullen worden.

Tijdens het experiment zullen zo weinig mogelijk muizen gebruikt worden om toch een 

statistische significantie te bekomen. Alle mogelijke parameters zullen hierbij uit één muis 

geëvalueerd worden. 

neen

Multiple sclerosis (MS) is een chronische aandoening van het centraal zenuwstel. De ziekte 

wordt gekenmerkt door de aantasting van de myelineschede rond de zenuwvezels waardoor 

de zenuwgeleiding is verstoord. Dit leidt tot neurologische stoornissen in patiënten, die in 

opstoten kunnen voorkomen. De precieze oorzaak van de ziekte is nog niet gekend en kan 

nog niet genezen worden. De geneesmiddelen die nu bestaan kunnen enkel de klachten 

verlichten en de opstoten van de ziekte afremmen. Het doel van dit project is het nagaan van 

de rol van bepaalde blaasjes die tijdens MS geproduceerd worden. Hun functie en oorsprong 

is nog niet gekend en wij willen nagaan wat deze precies is en of die blaasjes kunnen 

gebruikt worden als therapie.

Voor MS bestaat nog steeds geen therapie die de ziekte kan genezen. De medicijnen die nu 

bestaan hebben wel een goed effect, maar hebben ook veel bijwerkingen zoals vermoeidheid, 

gedragsstoornissen en leverproblemen. Er bestaan ook enkel geneesmiddelen voor slechts 

één type MS, waardoor een deel van de patiënten niet geholpen kunnen worden. Vandaar dat 

de nood voor nieuwe medicatie erg hoog is. De kennis die we gedurende dit project opdoen 

kan gebruikt worden voor de creatie van nieuwe behandelingen voor MS.

Muizen

In het project gaan we de rol van blaasjes na die door alle cellen van het lichaam 

geproduceerd worden. Het is mogelijk dat de blaasjes die afkomstig zijn van een 

verschillende bron ook verschillende functies hebben. De geproduceerde blaasjes oefenen op 

hun beurt ook effecten uit op andere cellen in het lichaam. We willen hierbij ook de 

communicatie tussen de periferie en het centrale zenuwstelsel nagaan. Dit is in vitro niet na 

te boosten. 

Het induceren van MS in muizen zorgt ervoor dat de muizen verlamd geraken: verlamd in 

hun staart en achterste poten. De verwachte graad van ernst is hier matig tot erstig. 

Wanneer de muizen een te hoge graad van verlamming vertonen en/of teveel gewicht 

verliezen zullen ze geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie. Aan het einde van het 

experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden na het nemen van stalen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

4 jaar

ja, op het einde van het project

multiple sclerose, auto-immuunziekte



668
Niet-technische titel van het project Behandeling van epidermale RIPK1 knockout muizen met anti-IL23p19

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

 

16 muizen (P2: matig): teenbiopsie voor genotypering, intraperitoneale injecties. Deze muizen ontwikkelen huidinflammatie, 

vertonen matige pijncriteria en worden 5 weken na geboorte geeuthanaseerd. Tot 14 dagen na geboorte zullen de muizen 

worden geeuthanaseerd door decapitatie. Vanaf 2 weken na de geboorte worden de muizen geuthanaseerd door CO2 asphyxatie. 

Kennis opgedaan uit dit project kan leiden tot nieuwe behandelingen van inflammatoire huidaandoeningen.

muizen (C57Bl/6)

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons en het effect van IL-23p19 op huidinflammatie in RIPK1EKO 

muizen kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen hopen we meer inzicht te krijgen in de mechanismen 

die betrokken zijn bij inflammatoire huidaandoeningen. 

16

from 01/07/2019 until 30/06/2019 (1 year)

ja, op het einde van het project

RIPK1, IL23p19, IL-17, ZBP1, psoriasis

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin 

bepaalde genen afwezig zijn (i.e. RIPK1). Verder zijn er in de faciliteit ook meer experimentele tools beschikbaar om de 

immuunrespons tijdens huidinflammatie te bestuderen (Flow cytometry, RT-qPCR, histology).  Bovendien zijn de IL-23p19 

neutraliserende antilichamen commercieel beschikbaar en uitgetest in andere ziektemodellen zoals experimentele autoimmune 

encephalomyelitis in de muis.

De algemene gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd gedurende de eerste week na geboorte en dan op 

wekelijkse basis tot 5 weken na geboorte. De dieren worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in 

overeenstemming zijn met de humane eindpunten, zoals beschreven in Brook et. al 2019 (PMID: 30741260): (1) Identificeer pups die 

zich niet in het nest bevinden tijdens het openen van de kooi, uitgezonderd de muizen die zich niet in het nest bevinden tijdens 

borstvoeding. Pups die door de moeder zijn verstoten worden geëuthanaseerd. 

(2) Plaats de pups op hun rug en kijk of de muizen zich binnen de 4 seconden spontaan oprechten. Categoriseer de muis als 

“Oprechten-Mobiel” als ze spontaan oprecht en enkele stappen neemt. Categoriseer de muis als “Oprechten-Letghargisch” als ze 

zich oprecht, maar dan slecht een klein aantal stappen onderneemt om de omgeving te verkennen. Categoriseer de muis als 

“Oprechten-Niet mobiel” als ze zich oprecht maar geen stappen onderneemt binnen de 8 seconden. Pups in de categorie 

“Oprechten-Letghargisch” en “Oprechten-Niet mobiel” worden geëuthanaseerd.

Het aantal breedingpairs en pups werd zo laag mogelijk gehouden om voldoende proefdieren per groep te includeren zonder in 

te boeten aan statistische significantie.

neen

Het mechanisme van huidinflammatie dat als spontaan phenotype in muizen die deficient zijn voor RIPK1 in de huid zijn 

optreedt, en gelijkenissen vertoont met psoriasis, ophelderen"



669
Niet-technische titel van het project Beschermt de PPARa agonist tijdens sepsis?

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

315

ja

ja

neen

neen

neen

Muizen zijn vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen mens en muis omtrent het immuunsysteem 

en metabole pathways. 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. 

Muizen zullen heel regelmatig op temperatuurs- en gewichtsveranderingen gecontroleerd worden. Indien muizen een 

lichaamstemperatuur van minder dan 28°C of een gewichtsverlies van meer dan 20% vertonen, zullen de muizen geëuthanaseerd 

worden. Verder zullen uiterlijke uitingen van pijn (zoals convulsies, beweegelijkheid, ...), gecontroleerd worden om het pijnlevel van de 

muizen in te schatten. Na het eindigen van het experiment zullen alle muizen geëuthanaseerd worden. 

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde artikels en onze ervaring die we de voorbije jaren opgebouwd 

hebben, 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. 

neen

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. Eerder toonden wij aan dat de regualtiefactor die het vetmetabolisme 

controleert, nl. PPARa, heel sterk verhinderd wordt in de lever tijdens sepsis. We konden ook aantonen dat dit ernstige gevolgen 

heeft voor de metabole pathways in de lever en dat dit toxische gevolgen heeft. Nu willen wij onderzoeken of het manipuleren van 

PPARa doormiddel van een agonist bescherming biedt in ons sepsis model. 

Indien wij in staat zijn om met behulp van Pemafibraat de toxische gevolgen van sepsis op inflammatie en metabolisme (deels) te 

verhinderen, opent dit deuren naar een nieuwe therapie voor sepsis patiënten die gebasseerd is op metabole aanpassingen. Zo 

kunnen we misschien een deel van de metabole toxiciteit in sepsis patiënten verhinderen en ervoor zorgen dat 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.

Huismuis

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.

Wanneer injecties intraperitoneaal gegeven worden of wanneer de temperatuur rectaal gemeten wordt, zal dit lichte pijn 

veroorzaken (P1). In het geval sepsis geïnduceerd wordt is 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. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2 jaar

ja, op het einde van het project

sepsis, inflammatie, vetmetabolisme, PPARa



670
Niet-technische titel van het project Het maken en valideren van cel- of weefselspecifieke knock-out muislijnen voor het Smpd3 gen 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom 

worden de muizen regelmatig gecontroleerd.

De manier waarop het lichaam, en dan vooral ons zenuwstelsel, functioneert in de verschillende verschillende ziektes, kan niet 100% 

gesimuleerd worden in celsystemen. Ook de interactie tussen de verschillende cellen in de hersenen kan nog niet worden nageboost. 

Op basis van vroegere experimenten hebben  we reeds een idee hoeveel variatie er is bij de geplande experimenten. Op basis 

daarvan hebben wij 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 een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen bij vertebraten.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Smpd3, nSMase2, microglia, T-cellen, choroid plexus

ja, op het einde van het project

De muizen krijgen een injectie, wat gepaard gaat met lichte pijn.  Indien er toch indicaties zijn van ernstigere pijn, worden de 

muizen geëuthanaseerd via cervicale dislocatie. Op het einde van de proef worden de muizen geëuthanaseerd via een overdosis 

verdoving, gevolgd door cervicale dislocatie.

Muizen

90

Extracellulaire vesikels spelen een belangrijke rol in zowel fysiologische als pathologische condities. Het Smpd3 gen speelt een rol 

tijdens de productie van deze vesikels. In dit project willen we muislijnen maken waarin de expressie van het Smpd3 gen 

uitgeschakeld werd in een specifiek celtype of weefsel.

Als deze cel/weefselspecifieke muislijnen gemaakt zijn, kunnen we ze gebruiken in verschillende neurologische ziektemodellen om de 

de effecten te bestuderen van verminderde vesikelproductie in verschillende neurologische ziektebeelden (e.g. multiple sclerose, 

alzheimer).  

ja

neen

neen

neen

neen

neen



671
Niet-technische titel van het project De rol van basofielen en B cellen in een tekeneiwit-geïnduceerde allergische respons

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige betrouwbaarheid.  

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.

We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel materialen en analysemethoden beschikbaar zijn om complexe immunologische 

processen te bestuderen in muismodellen. 

  

Maatregelen om lijden te beperken zijn de geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) tekeneiwit, allergie, basofielen, B cellen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

144 C57BL/6 muizen

De dieren zullen een licht (P1) lijden ondervinden door intranasale en intraperitoneale toedieningen. Op het einde van de proef 

zullen de muizen geëuthanaseerd worden via een intraperitoneale toediening van natrium pentobarbital. 

Het doel van dit project is de rol van B cellen en basofielen te bestuderen in een tekeneiwit-geïnduceerde allergische respons. 

Moleculen geproduceerd door parasieten en teken worden alsmaar vaker voorgesteld als potentiële behandeling tijdens astma. 

Echter, deze moleculen kunnen ook zelf een allergische respons uitlokken. Wij willen hiervan het mechanisme onderzoeken om te 

vermijden dat dergelijke immunogene behandelingen bij mensen worden getest.

C57BL/6 muizen



672
Niet-technische titel van het project Effect van antilichamen met gemodificeerde Fc domeinen op hun halfwaardetijd en therapeutische 

eigenschappen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

2331

De handelingen die met de proefdieren gesteld worden zullen slechts resulteren in licht ongemakt. Na de experimenten zullen de 

muizen geeuthanaseerd worden. Dit zal gebeuren door middel van CO2 intoxicatie.

Het gebruik van antilichamen als therapie voor diverse aandoeningen, waaronder autoimmuunziekten, wordt reeds breed toegepast. 

Het verder ontwikkelen en aanpassen van zulke therapeutische antilichamen kan leiden tot verbeterde eigenschappen, zoals onder 

andere een verlengede halfwaardetijd, beter binding aan therapeutische targets of een verbeterd functioneel effect. In het kader van 

het huidige project werden nieuwe antilichamen ontwikkeld met mogelijks één of meerdere van deze verbeterde eigenschappen. Om 

deze antilichamen en hun eigenschappen beter te karakteriseren worden huidige experimenten voorgesteld. 

De voorgestelde experimenten zullen ons toelaten om de eigenschappen van nieuw ontwikkelde therapeutische antilichamen verder 

te onderzoeken. Eerdere in vitro karakterisatie van deze antilichamen laat toe voorspellingen te maken over hoe deze antilichamen 

beter zullen functioneren. In vivo experimenten zijn echter noodzakelijk om deze voorspellingen te valideren. De voorgestelde 

experimenten laten deze validatie toe. Uiteindelijk zullen therapeutische antilichamen met verbeterede eigenschappen ten goede 

komen aan verbeterde levenskwaliteit van de patient.

muizen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Het project loopt over twee jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) antilichaam, therapie, halfwaardetijd

Eerdere in vitro karakterisatie laat toe voorspellingen te maken over mogelijke eigenschappen van nieuw ontwikkelde antilichamen. 

Voor verdere validatie van deze bevindingen zijn dierproeven echter noodzakelijk. Het is immers onmogelijk volledig te voorspellen 

hoe nieuw ontwikkelde antilichamen zullen functioneren in een complex biologisch systeem zoals proefdieren.

Tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe therapeutische antilichamen worden initiële in vitro karakterisaties uitgevoerd. Deze 

experimenten laten toe om enkel de meest beloftevolle antilichamen verder te valideren, wat het aantal noodzakelijke proefdieren 

reduceert. Daarnaast worden statistische methoden gebruikt om te bepalen wat het minimum aantal proefdieren binnen een 

experiment dient te zijn om nog statistisch significante conclusies te kunnen trekken. Hierdoor wordt het aantal noodzakelijke 

proefdieren tot een minimum gehouden.

In de voorgestelde experimenten zullen muizen gebruikt worden. Het gebruik van muizen voor de voorgestelde experimenten wordt 

algemeen toegepast in dit type onderzoek.

De proefdieren worden gedurende de verschillende experimenten opgevolgd door mensen met een ruime ervaring in het werken met 

proefdieren. Indien de proefdieren tekenen van ongemak vertonen en deze blijvend blijkt, zullen ze uit humane overweging 

vroegtijdig geëuthanaseerd worden. Deze tekenen van ongemak kunnen onder andere een onverzorgde vacht, verminderde activiteit 

in de kooi of een gebogen houding zijn.



673
Niet-technische titel van het project Communicatie tussen stervende kankercellen en het immuunsysteem.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

440 BALB/c wildtype muizen.

180 Balb/c Foxn1nu muizen.	

De muizen in deze studie zullen een subcutane injectie van dode kankercellen krijgen en daarna zullen ze worden uitgedaagd met 

een injectie met levende kankercellen. Afhankelijk van het soort vaccinatie kan dit leiden tot en minder of meer grooiend 

tumorvorming. De injecties zullen enkel korststondig een lichte pijn veroorzaken. De muizen worden opgeofferd door cervicale 

dislocatie voor dat de tumoren 12 mm in diameter zijn.

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld, die verantwoordelijk is voor 8,2 miljoen sterfgevallen in 2012 (WHO, 

GLOBOCAN). Om kanker beter te bestrijden, is het noodzakelijk om nieuwe doelen in kankertherapie te vinden en de bestaande 

therapeutische strategieën te verbeteren. De belangrijkste doelstelling van dit project is om de bijdrage van verschillende 

celdoodmodaliteiten aan de activering van het immuunsysteem te ontcijferen. En dit vooral in de afwezigheid van een anders 

immunodominant tumorantigeen.

In dit onderzoek willen we de immunogene eigenschappen van stervende kankercellen bestuderen en begrijpen. Met deze kennis 

willen we bestaande anti-kanker therapieën verbeteren evenals nieuwe en meer krachtige anti-kanker therapieën ontwikkelen.

BALB/c wildtype and Foxn1nu (athymische) muizen.	

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Augustus 2019-Augustus 2021.

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Antigeen, Celdood, immunogeniciteit, T-lymfocyten, Vaccinatie, Tumor.

Het effect van kankercellen die volgens verschillende celdoodmechanismen afsterven, werd reeds in vitro bestudeerd. Hierbij werd 

opgemerkt dat, afhankelijk van het celdoodmodel, de stervende kankercellen effectief in staat zijn om immuuncellen te activeren. 

Om deze gegevens in een klinische omgeving te kunnen gebruiken en het effect op tumorgroei of tumoruitroeiing te bestuderen, 

moeten we echter gebruik maken van in vivo modellen, waarbij alle belangrijke spelers van het immuunsysteem aanwezig zijn.

Het minimaal noodzakelijk aantal muizen werd berekend aan de hand van statistische voorspelling (G* Power 3.13). Ook werden 

eerst in vitro experimenten uitgevoerd om de uitkomst in vivo te voorspellen en zo niet onnodig muizen hiervoor op te offeren. 

Deze dier experimenten zijn dus aanvullend aan uitgevoerde experimenten in celcultuur in vitro.

De geoptimaliseerde in vitro experimenten en resultaten werden uitgevoerd in de BALB/c-afgeleide darmkanker cellijn CT26. Daarom 

is de meest logische keuze om ook BALB/c muizen te gebruiken voor de in vivo experimenten. 

De muizen zullen enkel een zeer lichte tot lichte pijn ervaren als gevolg van de injecties en ze worden elke twee dagen gecontroleerd 

door een gekwalificeerd onderzoeker.



674
Niet-technische titel van het project Karakterisering van de rol van A20 als een negatieve regulator van IL-33-gemedieerde signalering

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

280

Muizen zullen matig pijn ondervinden als gevolg van de geinduceerde long ontsteking en fibrose (P2). Toch zal het welzijn van de 

dieren regelmatig worden geëvalueerd. Na het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden door pentobarbital overdosis.

IL-33 is een belangrijk pro-inflammatoir cytokine bekend voor zijn sleutelrol bij het aansturen van allergische immuunreacties. 

Ongecontroleerde activiteit van IL-33 is geassocieerd met asthma maar ook met pulmonaire fibrose. Onze gegevens tonen aan dat 

A20, een belangrijke anti-inflammatoir eiwit waarvan defecten geassocieerd zijn met ontstekingsziekten bij de mens, IL-33 gestuurde 

signalen in de cel kan reguleren. In dit project willen we het belang van A20 onderzoeken tijdens de ontwikkeling van IL-33 

gestuurde pulmonaire fibrose. Hiervoor zullen we A20 deficiente muizen gebruiken in combinatie met een muismodel van 

pulmonaire fibrose.

We willen een beter inzicht krijgen in de pathologie van pulmonaire fibrose waardoor op termijn betere behandelingsmethoden 

kunnen worden ontwikkeld. Meer specifiek kan het aantonen van een een regulerende rol van A20 in pulmonaire fibrose op termijn 

leiden tot nieuwe therapeutische benaderingen waarbij bijv. de activiteit van A20 kan verhoogd worden. Ook kunnen onze 

resultaten erop wijzen dat mensen met een mutatie in A20 een verhoogde kans hebben om pulmonaire fibrose te ontwikkelen en 

dus een predictieve waarde hebben.

C57BL/6  muislijn. 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) IL-33, A20, pulmonaire fibrose

Pulmonaire fibrose is een complexe ziekte, waarbij wisselwerking tussen verschillende cellen leidt tot de ontwikkeling van een 

complex ziektebeeld.  Om de juiste omstandigheden te creëren, moeten wij een complex organisme gebruiken. Daarom is het gebruik 

van in vivo muismodellen essentieel voor het bestuderen van deze 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. 

Wij hebben in vitro gegevens die aantonen dat A20 IL-33 signalering reguleert in macrofagen. Deze in vitro experimenten laten 

echter niet toe om een juiste conclusie te trekken omtrent de rol van A20 onder fysiologische omstandigheden en vereisen daarom 

het gebruik van een complex organisme waarin de interactie tussen cytokines van de longen en het immuunsysteem kan worden 

bestudeerd. Het gebruik van muismodellen stelt ons in staat om om  de vragen die we hebben te kunnen beantwoorden (zie ook 

punt  1. Vervanging). Muismodellen van pulmonaire fibrose werden reeds in de literatuur beschreven. 

Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent opgevolgd door een ervaren proefleider. Zowel de activiteit, 

houding, bont, ademhalingspatroon, en temperatuur zullen dagelijks nagegaan worden. De dieren zullen dagelijks gevoed en bewaakt 

worden. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden.



675
Niet-technische titel van het project Ontwikkeling van nieuwe-generatie enzymtherapie voor de behandeling van lysosomale opstapelingsziekten

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de wetenschappelijke 

onbekenden, of wetenschappelijke of klinische noden die aangekaart 

worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit dit project: 

hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan 

dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld worden: welke 

zijn de verwachte negatieve effecten voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en waarom 

er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk proefdieren 

gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom het gebruikte 

diermodel het meest verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de negatieve 

effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) tot een minimum te beperken.

532

De verwachte negatieve effecten van het experiment voor de dieren zijn licht tot matig. De toediening van de experimentele therapie op zich wordt als 

ongevaarlijk beschouwd waardoor de dieren, tijdens het experiment, hier niet onder zullen lijden. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de genetisch 

gemodificeerde muizen kunnen milde negatieve effecten waargenomen worden waaronder een onderontwikkelde darm of lymfevaten systeem of milde 

negatieve effecten zoals verlies van spierkracht. De experimenten zullen zo georganiseerd worden dat ernstig lijden vermeden zal worden (zoals 

beschreven in wetenschappelijke literatuur). Op het einde van het experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door cervicale dislocatie waarna 

verschillende organen zoals de lever en de hersenen maar ook de spieren en bloed geïsoleerd zullen worden voor analyse.  

Het doel van dit project is het vergelijken en analyseren van verschillende varianten van een potentieel eiwittherapeuticum voor de behandeling van 

lysosomale opstapelingsziekten. Er zal worden nagegaan welke eiwitvarianten de beste karakteristieken (bv. circulatietijd) hebben in vivo . Hierna zal 

worden geanalyseerd of(/in hoeverre) de potentiële enzymtherapie in staat is opgestapelde moleculen te degraderen en daardoor de pathologie en 

symptomen kan reduceren. 

Mogelijke positieve resultaten kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe eiwittherapeutica voor de behandeling van enkele lysosomale 

opstapelingsziekten. Patiënten worden tot op de dag van vandaag enkel symptomatisch of helelmaal niet behandeld bij gebrek aan effectieve therapie. 

Mogelijks kan de technologie waarmee we dergelijke eiwittherapeutica hopen te verbeteren ook bredere toegepast worden op reeds bestaande (of nog 

te ontwikkelen) enzymtherapieën. 

muizen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Einddatum: Juni 2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lysosomale opstapelingsziekten, eiwittherapie

Dit experiment past in een breder onderzoeksproject waarbij reeds 4 jaar gewerkt werd rond de ontwikkeling van nieuwe enzymtherapie voor de 

behandeling van lysosomale opstapelingsziekten. In vitro  analyses hebben afgelopen jaren geleid tot de selectie van enkele 'lead' moleculen met sterk 

klinisch potentieel. Om dit echter finaal te kunnen besluiten is het noodzakelijk de lead moleculen te testen in een model dat het humaan ziektepatroon 

zo goed mogelijk benaderd.  Echter, tot op de dag van vandaag zijn zulke modellen, in vitro  niet beschikbaar. 

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 experimenten beschreven in de literatuur. Bovendien baseren we ons ook op gepubliceerde wetenschappelijke literatuur waarin

soortgelijke experimenten en/of diermodellen gebruikt werden (bv. Tiels et al., 2014, Saftig et al., 1995 & Nalbandian et al. 2013). 

In dit experiment zullen we gebruikmaken van zowel niet als genetisch gemodificeerd C57Bl/6 muizen. Wild-type muizen zullen gebruikt worden om de 

halfwaarde tijd van onze verbeterde enzymtherapie en onverbeterde vaianten te vergelijken. De genetisch gemodificeerde muizen zijn beide een 

representatief model voor twee lysosomale opstapelingsziekten en tot dusver de enige diersoort en -modellen met dergelijk fenotype.

De muizen zullen worden gehuisvest zoals wettelijk voorgeschreven. Hun kooien zullen elke week verversd worden en tijdig voorzien worden van vers 

eten en drinken. Daarbovenop zullen de kooien ook aangerijkt worden waardoor stress bij de dieren gereduceerd kan worden. De betreffende in vivo 
experimenten duren enerzijds slechts 24h of 48h na toediening van een niet-toxisch eiwit. Hierdoor worden negatieve effecten maximaal gereduceerd. 



676
Niet-technische titel van het project Het ontrafelen van een nieuwe signaalweg betrokken in immuun tolerantie.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

342

De muis zal een injectie krijgen. Daarbij zal de muis een lichte pijn ervaren. Op een bepaald tijdstip na de injectie zal de muis worden 

opgeofferd door middel van een overdosis anestheticum.

Wij willen onderzoeken of een nieuwe signaalweg betrokken is bij het induceren van tolerantie door dendritische cellen.

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.

Muis

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2022

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) dendritische cellen, immuniteit, tolerantie, T cellen, antigenen

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. Cross-tolerantie is een ingewikkeld proces waarin 

meerdere celtypes betrokken zijn en daarom is het nog niet mogelijk dit na te bootsen in vitro.

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.



677
Niet-technische titel van het project Wat is de rol van het metaboliet itaconaat en zijn verantwoordelijke gen Irg1 in de ontwikkeling van 

zwaarlijvigheid en welk effect heeft dit op de ontstekingsreacties geassocieerd met overgewicht.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

40

Er wordt een lichte tot matige graad van ongemak verwacht voor de dieren. Na het experiment worden de muizen geëuthaniseerd 

via cervicale dislocatie, waarna verschillende organen geïsoleerd zullen worden voor verdere analyse.

Obesitas en type 2 diabetes komen meer en meer voor in onze westerse maatschappij. Inflammatie speelt een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van deze ziektes. Het doel van ons project is om de betrokkenheid van het sterk gereguleerde inflammatoire 

signalisatienetwerk, en de rol van het eiwit A20 hierin, in het verloop van obesitas verder te ontcijferen. We hebben al ontdekt dat 

wanneer A20 afwezig is in een bepaalde immuun cel, dit leidt tot een volledige bescherming van obesitas. Met dit project willen we 

nagaan of het metaboliet itaconaat hierin een rol speelt, door gebruik te maken van een genetische verwijdering (of knockout) van 

zowel Irg1 als A20.

Door meer kennis te vergaren over de invloed van metabolisme op inflammatie in obesitas kunnen we achterhalen welke 

componenten in dit netwerk therapeutisch te behandelen zijn en welke componenten geen rol spelen in de ziekteontwikkeling. 

Daarnaast kunnen inzichten bekomen in dit onderzoek ook mogelijks nuttig zijn in andere ziektes waar inflammatie een cruciale rol 

speelt. 

Muis

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/07/2019-01/01/2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) metabolisme, onstekingsreacties, zwaarlijvigheid

De regulatie van deze complexe signalitienetwerken is sterk afhankelijk van het onderzochte weefsel, vandaar dat we voor een 

muismodel gekozen hebben met weefselspecifieke gendeletie. Daarnaast is de ontwikkeling van deze ziekte 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. 

Door ervaring met gelijkaardige modellen kunnen we goed inschatten wat het minimaal aantal dieren is die nodig zijn om een 

wetenschappelijke conclusie te kunnen maken

Het gebruik van conditionele knockout muizen laat ons toe om specifieke genen te bestuderen in welbepaalde celtypes. 

Het ongemak van de dieren zal worden beperkt door de bloedafname minimaal te houden en dit zonder dwangmaatregelingen



678
Niet-technische titel van het project Testen van de veiligheid van nieuw ontwikkelde antilichamen voor therapeutisch gebruik

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

210

De handelingen die met de proefdieren gesteld worden zullen slechts resulteren in licht ongemakt. Sommige muizen zullen matig 

ongemak ondervinden. Deze muizen horen tot een controle. Het insluiten van deze controlegroepen is  noodzakelijk als validatie van 

het experiment en laat toe betrouwbare conclusies te trekken uit de bekomen resultaten. Na het experiment worden de proefdieren 

geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie.

Het gebruik van antilichamen als therapie voor diverse aandoeningen, waaronder autoimmuunziekten, wordt reeds breed toegepast. 

Van nieuw ontwikkelde antilichamen moet echter getest worden of ze veilig zijn voor in vivo  gebruik. Het voorgestelde experiment 

heeft als doel te testen of nieuw ontwikkelde antilichamen het verwachte veiligheidsprofiel hebben. 

De voorgestelde experimenten zullen ons toelaten om te onderzoek of nieuw ontwikkelde therapeutische antilichamen veilig zijn 

voor in vivo gebruik. Eerdere in vitro karakterisatie van deze antilichamen laat toe voorspellingen te maken betreffende hun 

veiligheid. In vivo experimenten zijn echter noodzakelijk om deze voorspellingen te valideren. De voorgestelde experimenten laten 

dan ook deze validatie toe. Uiteindelijk zullen therapeutische antilichamen met verbeterede eigenschappen en een goed 

veiligheidsprofiel ten goede komen aan verbeterde levenskwaliteit van de patient.

muizen

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar na goedkeuring

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) antilichaam, therapie, veiligheid

Eerdere in vitro karakterisatie laat toe voorspellingen te maken over mogelijke eigenschappen van nieuw ontwikkelde antilichamen. 

Voor verdere validatie van deze bevindingen zijn dierproeven echter noodzakelijk. Het is immers onmogelijk volledig te voorspellen 

hoe nieuw ontwikkelde antilichamen zullen functioneren in een complex biologisch systeem zoals proefdieren of mensen.

Tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe therapeutische antilichamen worden initiële in vitro en ex vivo karakterisaties 

uitgevoerd. Deze experimenten laten toe om enkel de meest beloftevolle antilichamen verder te valideren, wat het aantal 

noodzakelijke proefdieren reduceert. Daarnaast worden statistische methoden gebruikt om te bepalen wat het minimum aantal 

proefdieren binnen een experiment dient te zijn om nog statistisch significante conclusies te kunnen trekken. Hierdoor wordt het 

aantal noodzakelijke proefdieren tot een minimum gehouden.

In de voorgestelde experimenten zullen muizen gebruikt worden. Het gebruik van muizen voor de voorgestelde experimenten wordt 

algemeen toegepast in dit type onderzoek.

De proefdieren worden gedurende het experiment opgevolgd door mensen met een ruime ervaring in het werken met proefdieren. Bij 

een hoge graad van ongemak, bepaald door een overmatige temperatuursdaling, zullen de proefdieren uit humane overwegingen 

vroegtijdig geüethanaseerd worden.



679
Niet-technische titel van het project Apoptotische celopname door dendritische cellen.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

63

Het bestralen van de muis veroorzaakt een matige vorm van stress. Het geven van een IV injectie veroorzaakt een korte periode van 

lichte pijn voor het dier. We verwachten geen periode van langdurige pijn, maar zullen de dieren dagelijks controleren. De dieren 

worden geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie na afloop van het experiment.

Geprogrammeerde celdood of apoptose is onderdeel van de normale ontwikkeling en weefselhomeostase van meercellige 

organismen. Terwijl cellen apoptose ondergaan, worden ze opgeruimd of gefagocyteerd door professionele fagocyten zoals 

dendritische cellen (DCs). Dit proces is cruciaal, want defecten in apoptotische celopname spelen een belangrijke rol in kanker, 

autoimmuniteit en andere ziekten. Wij willen verder onderzoeken hoe deze DCs apoptotische cellen opnemen.

Kennis die wordt opgedaan tijdens dit onderzoek kan leiden tot een beter begrip van de mechanismen in celdoodprocessen. Dit 

draagt bij aan de kennis van kankerbiologie en auto-immuniteit, wat kan leiden tot efficiëntere kankerimmunotherapie en nieuwe 

geneesmiddelen voor de behandeling van auto-immuunziekten.

Muis

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) dendritische cel, celdood, celopname.

Immunologie is zeer complex en tot nu toe niet na te bootsen in een niet dierlijk model. Met behulp van diermodellen hopen we om 

de situatie in de mens het best na te bootsen en meer inzicht te krijgen in de functies die dendritische cellen uitoefenen tijdens 

celdood.

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. Bovendien hebben we reeds grote expertise in de studie van muis dendritische cellen en zijn de 

meeste experimentele tools beschikbaar. Het immuunsysteem van muizen leunt ook relatief dicht aan bij dat van mensen.

De algemene gezondheidstoestand van de dieren wordt dagelijks opgevolgd. De dieren worden geëuthaniseerd indien er 

ongemakken opgemerkt worden die niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.



680
Niet-technische titel van het project Creatie van muizenkolonies voor in vivo analyse van de rol van ZEB1 in basale borstkanker inititatie. 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Aangezien we meerdere muizenkolonies moeten genereren met een bepaalde allelen combinatie is het niet mogelijk om het aantal 

muizen opvoorhand in te schatten.

Aangezien gewerkt zal worden met het MMTV-Wnt model dat aanleiding geeft tot agressieve tumoren, zal het lijden vermoedelijk 

vallen onder categorie P2:gematigd. Er zal enkel gewerkt worden met MMTV-Wnt mannetjes, waarvan pas na 1 jaar 15% tumoren zal 

ontwikkelen. Andere muizen die geen MMTV-Wnt tot expressie brengen en gebruikt worden bij de inititiële kruising zullen geen 

tumoren vormen. Om het lijden toch zoveel mogelijk te beperken zullen de dieren opgeofferd worden ten laatste wanneer één van 

volgende humane eindpunten wordt bereikt:                                                                          - een tumorgrootte van 0.5 cm3;

- 15% gewichtsverlies; 

- onvermogen om zich voort te bewegen; 

- onvermogen om te eten/drinken;

De methode die zal gebruikt worden is cervicale dyslocatie of CO2 inhalatie.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, waaraan jaarlijks meer dan 370000 vrouwen wereldwijd sterven. De 

oorzaak van borstkanker is vaak niet gekend en huidige therapiën zijn niet altijd werkzaam. ZEB-1, een centrale speler in het proces 

waarbij epitheliale cellen een meer mesenchymaal karakter aannemen ('het EMT proces'), speelt vermoedelijk een belangrijke rol in de 

vorming van basale borst tumoren. Het doel van dit project is om muismodellen te genereren door kruisingen die zullen helpen bij 

het identificeren van de rol van ZEB1 in borst tumor vorming.

Een beter inzicht in de vorming van borst tumoren kan leiden tot betere therapieën die reeds toegepast kunnen worden in een 

vroeger tumorstadia. Door de tumor sneller en op een efficiëntere manier te behandelen wordt de kans op genezing aanzienlijk 

verhoogd.

Er zullen enkel muizen gebruikt worden in dit project. De muismodellen die zullen gebruikt worden tijdens de kruisingen zijn 

beschikbaar binnen het departement en goedgekeurd door een ethische commissie.

ja

neen

neen

neen

ja

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) December 2018 - december 2023

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) borstkanker, EMT-transcriptiefactoren

In vivo onderzoek is noodzakelijk omdat meermaals bewezen is dat complexe interacties tussen verschillende cel- en weefseltypes 

cruciaal is in kanker initiatie en progressie. Deze complexe tumoromgeving kan moeilijk in vitro nagebootst worden. Bovendien 

kunnen in vitro kanker cell lijnen niet gebruikt worden voor tumor initiatie te bestuderen aangezien deze al reeds getransformeerd 

zijn.

Literatuuronderzoek leert dat de gekozen experimenten nog niet zijn uitgevoerd (of toch zeker niet gedocumenteerd). Hoewel het 

aantal proefdieren dat we uiteindelijk zullen nodig hebben moeilijk te bepalen is, wordt het leed geminimaliseerd door regelmatig de 

muizen te controleren en indien op te offeren bij humane endpoints. 

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 0,5 cm3; 15% gewichtsverlies; onvermogen om te eten/te 

drinken/voort te bewegen (=tekenen van ongemak/pijn). 



681
Niet-technische titel van het project In vivo analyse van de rol van ZEB1 in de ontwikkeling van kanker via injectie experimenten . 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Afhankelijk van het resultaat van het testexperiment zal het aantal muizen voor het eigenlijke experiment bepaald kunnen worden. 

Het maximaal aantal dieren zal 48 bedragen.

De graad van ernst van het uitvoeren van de handeling zelf wordt gezien als licht. Na verloop van tijd, zullen de muizen 

borsttumoren ontwikkelen. Hoeveel last de dieren hiervan zullen ondervinden, is moeilijk te voorspellen en wordt geschat op matig. 

Uiteindelijke zal het leed van de dieren eerder beperkt worden, aangezien ze ten laatste zullen opgeofferd worden bij het bereiken 

van één van volgende humane eindpunten: een tumorgrootte van 5-8 mm in diameter; 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 of 

CO2 inhalatie en de borst(kanker)ontwikkeling zal nauwkeurig geanalyseerd worden.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, waaraan jaarlijks meer dan 370000 vrouwen wereldwijd sterven. De 

oorzaak van borstkanker is vaak niet gekend en huidige therapiën zijn niet altijd werkzaam. ZEB-1, een centrale speler in het proces 

waarbij epitheliale cellen een meer mesenchymaal karakter aannemen ('het EMT proces'), speelt vermoedelijk een belangrijke rol in de 

vorming van basale borst tumoren. Het doel van dit project is om de rol van ZEB1 in borst tumor vorming verder te bestuderen en na 

te gaan of dit uitsluitend geldt voor basale borst tumoren ofdat ZEB1 ook belangrijk is voor tumoren van andere borstkanker 

subtypes.

Een beter inzicht in de vorming van borst tumoren kan leiden tot betere therapieën die reeds toegepast kunnen worden in een 

vroeger tumorstadia. Door de tumor sneller en op een efficiëntere manier te behandelen wordt de kans op genezing aanzienlijk 

verhoogd.

Er zullen enkel muizen gebruikt worden in dit project. 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) December 2018 - december 2023

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) borstkanker, EMT-transcriptiefactoren

In vivo onderzoek is noodzakelijk omdat meermaals bewezen is dat complexe interacties tussen verschillende cel- en weefseltypes 

cruciaal is in kanker initiatie en progressie. Deze complexe tumoromgeving kan moeilijk in vitro nagebootst worden. Bovendien 

kunnen in vitro kanker cell lijnen niet gebruikt worden voor tumor initiatie te bestuderen aangezien deze al reeds getransformeerd 

zijn.

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 pilootexperiment waarin de approach getest zal 

worden met een gekend oncogen dat borstkanker induceert. Maximaal 8 muizen zullen gebruikt worden per TSG.

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 5- 8 mm in diameter; 20% gewichtsverlies; onvermogen om te 

eten/te drinken/voort te bewegen (=tekenen van ongemak/pijn). De injecties zelf zullen uitgevoerd worden onder verdoving door 

ervaren wetenschappers. Vervolgens zal de tepel geinspecteerd worden voor trauma of zwelling rond de tepel en zal de muis, met 

assistentie, onder een warmte lamp geplaatst worden tot de muizen terug bij bewustzijn zijn.



682
Niet-technische titel van het project De rol van chitinases in huisstofmijt geïnduceerd astma. 

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er zullen maximaal 216 muizen gebruikt worden: max 108 wild type muizen en max 108 Chia-/-Chit1-/- muizen. 

Bij astma protocols is het lijden van de muizen licht (P1). De astma protocols induceren een ontstekingsreactie in de longen, maar de 

muizen ervaren hierdoor geen pijn of discomfort. De intratracheale en intranasale toedieningen worden uitgevoerd onder anesthesie 

(isoflurane), zodat de muizen minimaal discomfort ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de muizen ge-euthanaseerd 

worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal of door cervicale dislocatie (afhankelijk van het experiment). 

In dit project willen we de rol van chitinases (namelijk AMCase en chitotriosidase) in huisstofmijt-geïnduceerd allergisch asthma 

verder bestuderen. 

Dit project zal ons toelaten om de rol van chitinases in allergisch astma op te helderen. Deze kennis kan leiden tot nieuwe 

therapeutische inzichten en  kan implicaties hebben voor verschillende pathologieën zoals allergische rhinoconjunctivitis, allergisch 

eczeem, allergische bronchopulmonale aspergillose. 

Muizen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 maanden

ja, op het einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) acidic mammalian chitinase, AMCase, chitotriosidase, chitinase, astma

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 van diermodellen die meer lijken op de processen 

die zich in het menselijk lichaam afspelen. 

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn. 

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. 



683
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het lijden van de muizen wordt verwacht matig te zijn (P2). De muizen zullen opgeofferd worden aan het einde van het experiment 

door middel van een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal.

neen

neen

neen

Er zullen maximaal 48 muizen gebruikt worden.

neen

In dit project willen we de invloed van het enzym chitotriosidase op immuuncel maturatie en activatie verder uitdiepen.

Dit project zal ons helpen om immunologische invloeden van chitotriosidase op te helderen. Deze kennis kan implicaties hebben 

voor verschillende pathologieën waarbij we een upregulatie van chitotriosidase zien, zoals Th2-gedreven allergieën (astma, 

hooikoorts, eczeem), sarcoidose, longfibrose,...

Muizen.

ja

neen

neen

neen

De invloed van chitotriosidase op immuuncel activatie en differentiatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 maanden

ja, op het einde van het project

De immunologische processen in 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 zich in het menselijk lichaam afspelen. 

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten die ons leerden wat de variabiliteit is en wat het 

aantal muizen is nodig om bioogisch significante verschillen ook statistisch significant te zien. 

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. 



684
Niet-technische titel van het project De rol van glucocorticoid resistentie in sepsis verloop

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

426 muizen

We maken gebruik van het CLP model, welke polymicrobiële sepsis uitlokt in de muizen. 24h na de operatie worden de muizen 

opgeofferd voor orgaanisolatie door middel van cervicale dislocatie. CLP induceert ernstige effecten op de muis, vandaar P3. als 

controle worden sham muizen gebruikt, welke slechts een lichte mate van ernst ondervinden door de operatie. Vervolgens worden 

de muizen ook geinjecteerd met glucose of lactaat welke een lichte pijn veroorzaakt voor de muis. Glucose en lactaat waarden 

worden gemeten in het bloed via de staartvene, welke opnieuw een lichte pijn geeft.

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 de rol van glucocorticoïd 

resistentie in polymicrobiële sepsis beter te begrijpen. 

Muizen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar (2019-2021)

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) sepsis, glucocorticoid resistentie, hypoglycemie, hyperlactatemie, gluconeogenese, glycolyse

Diermodellen voor  sepsis 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 modellen interessant om deze doelen te bereiken. Bij sepsis 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. 

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde artikels, kunnen we afleiden wat het goede aantal proefdieren 

is voor elk van de experimenten. Te veel proefdieren leidt tot een onnodig lijden bij dieren, maar te weinig proefdieren leidt tot 

onbetrouwbare en dus nutteloze proefdierexperimenten.

Om het lijden van de dieren zoveel als mogelijk te minimaliseren, mag de lichaamstemperatuur tijdens het experiment niet onder de 

28°C gaan. Indien wel, worden de muizen gedood dmv cervicale dislocatie. Daarnaast wordt ook de beweeglijkheid en 

gewichtsverlies (meer dan 20%, cervicale dislocatie) dagelijks gecontroleerd. Daarnaast biedt het gebruik van muizen ook de 

mogelijkheid om CLP uit te voeren in een genetisch gemanipuleerde achtergrond.

ja

neen

neen

neen

neen

In dit project willen we de rol van glucocorticoid resistentie op het sepsis verloop beter begrijpen



685
Niet-technische titel van het project Dood en infectie

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

Er is momenteel geen in vitro model voor het bestuderen van het complexe samenspel tussen de commensale 

microbiota, Salmonella, een stervende gastheercel en het immuunsysteem van de gastheer. Bovendien vormen 

diermodellen vooralsnog de enige modelsystemen die de gehele complexiteit van celtypes in de gastheer kan 

weergeven en hoe elk celtype direct of indirect reageert op zowel infectie als een stervende naburige cel. 

Daarom zijn in vivo diermodellen nog steeds noodzakelijk. Deze studie vereist het uitschakelen van 

gastheergenen die betrokken zijn bij de eliminatie van dode cellen, wat alleen kan worden bereikt in een 

genetisch gemanipuleerd systeem zoals muizen. Muizen worden vaak gebruikt in het onderzoek naar 

Salmonella-pathogenese en er zijn uitgebreide literatuur gegevens beschikbaar, waaronder werk van onze 

eigen medewerkers, waardoor initiële experimenten om basisgegevens te verzamelen, beperkt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

Muizen worden vaak gebruikt in het onderzoek naar Salmonella-pathogenese en er zijn uitgebreide literatuur 

gegevens beschikbaar, waaronder werk van onze eigen medewerkers, waardoor initiële experimenten om 

basisgegevens te verzamelen, beperkt worden. We hebben uitgebreide in-vitro studies uitgevoerd die ons zeer 

duidelijke hypothesen hebben opgeleverd om uit te testen, waardoor extra testdieren niet noodzakelijk 

zullen. Verder hebben we statistische analyses uitgevoerd om het aantal dieren te bepalen nodig om 

statistische significantie te bereiken voor elk van de in het voorstel beschreven experimenten.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Muizen vertonen vergelijkbare tekenen en symptomen van darminfectie als menselijke patiënten. Muizen 

worden vaak gebruikt bij onderzoek naar infectieziekten. Er zijn uitgebreide gegevens in de literatuur, 

inclusief werk van onze medewerkers, waardoor initiële experimenten om basisgegevens te verzamelen, 

beperkt worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Muizen zullen 3x per dag gecontroleerd worden (inclusief tijdens weekends en feestdagen) tijdens deze 4-

daagse experimenten. Ziekte-activiteitsindex (DAI) zal gescoord worden zoals gedefinieerd in de literatuur 

(Owen et al., 2011) op basis van gewichtsverlies, consistentie van de ontlasting, houding en activiteit. Muizen 

met een gewichtsverlies van meer dan 20% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht of muizen die de 

vastgestelde morbiditeitsdrempel overschrijden (Owen et al., 2016) worden onmiddellijk geëuthanaseerd. In 

het kort, de DAI wordt berekend op basis van lichaamsgewicht, vacht, oogafscheiding, activiteit en houding. 

De totale scores werden als volgt bepaald: verandering in gewicht, 0 (geen verandering), 1 (<10% 

gewichtsreductie), 2 (10% tot 20%) of 3 (> 20%); verandering in vacht, 0 (normaal, verzorgd), 1 (lichtjes ruw) 

of 2 (zeer ruw, niet verzorgd); verandering in ogen, 0 (normaal), 1 (gesloten) of 2 (gesloten, ontlading); 

verandering in activiteit, 0 (normaal), 1 (activiteit bij porren), 2 (kleine activiteit bij porren) of 3 (immobiel); 

verandering van houding, 0 (normaal), 1 (gebogen), 2 (hoofd op de grond), 3 (liggend of zijwaarts liggend). 

Dieren zullen worden geëuthanaseerd wanneer het totale gewichtsverlies onder de 20% daalt of wanneer ze 

bovenaan scoren in 2 categorieën. We verwachten geen excessieve morbiditeit en mortaliteit, omdat de piek 

van de ziekte tijdens dit infectiemodel meestal 6 dagen na de infectie is. Als we echter onverwachte niveaus 

van morbiditeit en/of mortaliteit vaststellen, zal de infectieuze dosis Salmonella met 10-100x verminderd 

worden.

Antibioticaresistentie bij bacteriën neemt snel toe; er is dus een dringende nood aan nieuwe therapeutische strategieën. Dit project 

probeert de essentiële metabolieten te ontdekken die pathogenen tijdens infectie gebruiken, met als lange termijn doel nieuwe 

therapieën te ontwikkelen om de vrijstelling van die metabolieten of het vermogen van de pathogeen om ze op te nemen te 

blokkeren. Bovendien is het vrijkomen van niet-cytokine factoren bij stervende cellen niet onderzocht in de context van infectie. Onze 

bevindingen kunnen een nieuw studiegebied lanceren en aanleiding geven tot een reeks nieuwe studies, zowel binnen als buiten ons 

labo.

Muizen, lokale cultuur

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) drie jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) bacteriën, infecties, dood, voedingsstoffen

ja

neen

neen

neen

neen

In dit project willen we bestuderen hoe bacteriële pathogenen worden beïnvloed door afstervende gastheercellen. Momenteel ligt de 

focus van stervende gastheercellen op de productie en vrijstelling van cytokines die het immuunsysteem dramatisch veranderen. Deze 

wijziging kan het vermogen van de gastheer om een infectie te bestrijden verbeteren of verminderen, afhankelijk van het infectieuze 

organisme. Deze verschillen kunnen mogelijks verklaard worden door extra factoren die worden vrijgesteld, andere dan cytokines. 

Onze hoofdvraag is: welke metabolieten gebruiken ziekteverwekkers tijdens de infectie en welke van deze metabolieten komen, direct 

of indirect, uit stervende cellen? Deze studie kan belangrijke informatie opleveren voor de behandeling van ziektes waarbij excessieve 

celdood optreed (bijv. kankerpatiënten die chemotherapie krijgen, patiënten met de ziekte van Crohn) vermits dergelijke patiënten 

een hoger risico lopen op het ontwikkelen van infecties.

528

De focus van deze studie ligt op een vroeg stadium in infectie, vóór de dodelijke ziekte begint. Daarom zullen de dieren in dit project 

slechts milde tot matige effecten van de infectie ondervinden. Er wordt verwacht dat de proefdieren licht gewichtsverlies kunnen 

vertonen, een ruwe vacht hebben, een lichte afname van activiteit en een kans op losse ontlasting vertonen. Dieren zullen 

routinematig worden opgevolgd om de ernst van de infectie te beoordelen. Aan het einde van de studie worden alle dieren op een 

humane manier geëuthanaseerd via CO2 in combinatie met cervicale dislocatie.
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Niet-technische titel van het project De rol van een nieuw ontdekt kinase in huisstofmijt gerelateerd allergisch astma.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

Het eiwit dat we bestuderen wordt nog maar recent door wetenschappers onder de loep genomen. Het is beschreven dat het en 

belangrijke rol zou spelen in verschillende immunologische processen, die ook gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van astma en 

allergie. Aangezien het eiwit een kinase is het mogelijk de werking van dit eiwit te verstoren door er een geneesmiddel tegen te 

ontwerpen. Bij deze is dit eiwit een mogelijk doelwit van een innovatieve behandeling

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Juli 2019 - Juli 2021

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) astma, dendritische cellen, luchtweg epitheel, type 2 immuniteit, allergie

De incidentie van astma neemt nog steeds toe, vooral in een aantal landen met gemiddelde inkomens. Ondanks deze toename van 

het aantal astmagevallen, is er nog steeds nood aan nieuwe en betaalbare medicatie. Door de rol van het eiwit in astma te 

ontsluieren zouden nieuwe therapieën kunnen ontwikkeld worden of risicopatiënten sneller geïdentificeerd kunnen worden.

C57Bl/6 muizen

neen

neen

neen

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).  

Maximaal 1212 muisjes

Er worden lichte negatieve effecten voor de dieren verwacht (P1). Voor een aantal experimenten worden matige negatieve effecten 

voor de dieren verwacht (P2). De dieren zullen worden geëuthanaseerd na afloop van het experiment door middel van verstikking 

met CO2 of lethale injectie met Pentobarbital.

Er is geen alternatieve methode voor deze proef met een gelijkwaardige betrouwbaarheid.  

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 
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Niet-technische titel van het project Studie van de cel-cel interacties die de ontwikkeling van dendritische cellen sturen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

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. 

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.

Voor dit project zullen ongeveer 70 muizen worden gebruikt.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/8/2019 - 31/12/2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) dendritische cellen / lymfotoxine

neen

neen

neen

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. 

Genetisch gemanipuleerde muizen worden geëuthanaseerd voor ze ziekte kunnen ontwikkelen.

70

De stress voor de muizen wordt tot een minimum beperkt. Alle muizen zullen worden geëuthanaseerd door middel van cervicale 

dislocatie. De meeste muizen zullen geen negatieve effecten ondervinden. Een 30-tal muizen kan een thymoom ontwikkelen, wat tot 

matig lijden kan leiden.

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, micro-organismen 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. 
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Niet-technische titel van het project Generatie van muizen met RIPK1-deficiente regulatorische T cellen (Tregs)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

neen

neen

ja

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). 

Deze muizen lijken ook hun populatie van regulatorische T cellen (Tregs) te verliezen. Wij wensen na te gaan of het geobserveerde 

fenotype veroorzaakt wordt door het verlies van deze Tregs door muizen te genereren die enkel RIPK1 verliezen in hun Tregs en te 

controleren of deze muizen ook het fenotype ontwikkelen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2017 - 31/12/2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) RIPK1, T cellen, inflammatie, darmonsteking, regulatorische T cellen, FoxP3

Het spontane fenotype in de darmen suggereert dat RIPK1 cruciaal is om bepaalde populaties van T lymphocyten in leven te houden 

(zoals Tregs) 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.

Transgene muizen met een C57BL/6J achtergrond

neen

neen

neen

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.

De dieren zullen regelmatig opgevolgd worden waarbij de algemene gezondheidstoestand van de muizen (lichaamsgewicht, 

temperatuur) wordt nagegaan. Waneer humane eindpunten bereikt worden zullen de dieren uit hun lijden verlost worden.

We zullen het nodige aantal muizen gebruiken om de kolonie te kunnen onderhouden.

De ontwikkeling van het spontane fenotype in de transgene muizen kan resulteren in lichte tot matig lijden.

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 en Tregs 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.

Er zal enkel gebruik gemaakt worden van het nodige aantal muizen om de kolonie in stand te kunnen houden.



689
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

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. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de barrière die het 

darmweefsel beschermt van de buitenwereld aangetast is, waardoor er een verhoogde infiltratie is van vreemde antigenen die 

mogelijks inflammatie kunnen veroorzaken. Wij wensen met dit experiment na te gaan of de permeabiliteit van deze barrière 

weldegelijk verhoogd is.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 01/01/2017 - 31/12/2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) RIPK1, T lymphocyten, inflammatie, darmontsteking, intestinale permeabiliteit, mucosale tolerantie

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.

Transgene muizen met een C57BL/6J achtergrond

neen

neen

neen

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.

De dieren worden behandeld door getrainde wetenschappers en verzorgers met kennis van zaken en tijdens 4-uur durende 

experiment zal de algemene gezondheidstoestand van de muizen continu nagegaan worden.

Onderzoek naar de oorzaak van darminflammatie in muizen met RIPK1-deficiënte T cellen

36 muizen (C57BL/6J)

De ontwikkeling van het spontane fenotype in de transgene muizen kan resulteren in lichte tot matige negative effecten.

Tijdens het experiment worden de muizen een terminale dosis anasthesie toegediend door middel van intraperitoneale injectie. Dit 

garandeert een minimum aan lijden voor de dieren.

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.



690
Niet-technische titel van het project Dendritische cel gemedieerde anti-tumor immuunresponsen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

We willen onderzoeken wat het effect is van het uitschakelen van ER stress genen in dendritische cellen op de anti-tumor 

immuunrespons.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Dendritische cellen, ER stress, anti-tumor immuunrespons, antigen presentatie

Dendritische cellen spelen een cruciale rol in homeostase en immuniteit en vormen een belangrijke schakel voor elke immuuntherapie. 

De UPR zou een invloed kunnen hebben op de anti-tumorfunctie van dendritische cellen. Een goede fundamentele kennis van 

dendritische cellen is belangrijk voor het ontwikkelen van betere vaccins en therapie.

Muizen

neen

neen

neen

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 muizen zullen elke 2/3 dagen gecontroleerd worden. De tumoren worden gemeten en er wordt gecontroleerd of de muizen ziek 

zouden zijn. Bovendien wordt het gewicht ook telkens mee gemeten om te controleren of ze gewicht verliezen.

403 muizen

De muizen zullen onder anesthesie worden geinjecteerd met tumorcellen, waarna de tumor zal worden opgevolgd en gemeten. Dit 

wordt gekarakteriseerd als lichte pijn en stress voor de muizen. Indien de tumor >100mm2 of indien de muizen ziek zouden zijn of 

20% van hun oorspronkelijke gewicht verliezen, worden ze opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2 inhalatie.

Het is moeilijk om dendritische cellen of immunologie in het algemeen in dit opzicht te onderzoeken in een niet-dierlijk model. Er zijn 

geen goede celculturen die de in vivo situatie nabootsen. Dendritische cellen nemen stoffen op in de tumor en migreren dan naar de 

lymfeknopen om wat ze hebben opgenomen te tonen aan T cellen. Dit is moeilijk na te bootsen in vitro. Bovendien is een tumor erg 

complex en is hier een belangrijke parameter hoe de tumor groeit in het lichaam, wat niet zomaar te bepalen is in vitro.

De muisaantallen werden bepaald in samenspraak met groepen waarmee we samenwerken en meer ervaring hebben in het gebruik 

van tumormodellen.



691
Niet-technische titel van het project Studie naar de rol van OTULIN in ontstekingsziekten

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

Het inflammasoom 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 hoe OTULIN 

exact werkt in de verschillende celtypes en weefsels betrokken in ontstekingsreacties. In deze studie onderzoeken we de 

mechanismen waarmee OTULIN is betrokken in de regulatie van ontstekingsreacties en de ontwikkeling van ontstekingsziektes.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie, infectie, otulin

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 deze inflammatoire ziektes te behandelen. Hiervoor is het echter noodzakelijk om de mechanismen te ontrafelen die 

OTULIN gebruikt om inflammatie te reguleren.

Muizen

neen

neen

neen

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.

Bij experimenten die tot lethaliteit kunnen leiden van de dieren zullen de lichaamstemperatuur en het lichaamsgewicht twee keer per 

dag gemeten worden en zullen de muizen geeuthanaseerd worden indien humane waarden overschreden worden (meer dan 20% 

gewichtsverlies of lichaamstemperatuur onder 28 graden Celsius).

Muizen, maximaal 267

Verschillende ziektemodellen (die model staan voor ontstekingsziekten bij de mens) worden getest op muizen om na te gaan of 

OTULIN een belangrijke rol speelt in het ontstaan van deze ziekten. Afhankelijk van het model zullen de muizen lichte, matige of 

ernstige graden van lijden ondervinden. Muizen zullen dagelijks worden opgevolgd en in geval van lijden worden geeuthanaseerd 

waarna weefsels zullen worden geisoleerd. Om onnodig lijden te vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden door cervical 

dislocatie bij meer dan 20% gewichtsverlies of bij het zakken van de lichaamstemperatuur onder 28 graden Celsius. Na het project 

zullen de dieren worden geeuthanaseerd door cervicale dislocatie.

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. 



692
Niet-technische titel van het project Evaluatie van anti-EMT molecules om metastase te voorkomen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen 

welk tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. 

de wetenschappelijke onbekenden, of 

wetenschappelijke of klinische noden die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden 

en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de 

dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte 

negatieve effecten voor de dieren, wat is de 

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst 

van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren 

te gebruiken en waarom er geen alternatieve 

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort 

en waarom het gebruikte diermodel het meest 

verfijnd is met inachtname van de 

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn 

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende 

schade) tot een minimum te beperken.

ja

ja

neen

neen

neen

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. Doel van dit project is om enkele nieuwe molecules 

die in vitro EMT kunnen voorkomen te testen of ze kunnen gebruikt worden als therapie om metastase tegen te gaan.	

Looptijd van het project (of begin- en 

einddatum)

01/10/2019-30/09/2023

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

borstkanker, darmkanker, metastase, EMT

Dit project kan leiden tot nieuwe therapien voor behandeling van aggressieve subtypes van darmkanker en/of borstkanker	

wildtype muizen en immunodeficiente muizen

neen

neen

neen

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 zal pijnstilling gegeven worden omwille van het  invasieve karakter van deze ingreep.	

126 wildtype muizen en 180 immunodeficiente muizen

De muizen zullen darmkanker of borstkanker 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). Dit zorgt voor een matige ernst van de vooraf beschreven effecten. De dieren zullen geëuthanaseerd worden via cervicale 

dislocatie en de kankerontwikkeling zal nauwkeurig geanalyseerd worden.	

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	

	



693
Niet-technische titel van het project kweken van protease deficiente muizen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

ja

neen

neen

neen

Het opkweken van protease deficiente muizen 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Einddatum: Juni 2021

ja, op het einde van de week

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lysosomale opstapelingsziekten, eiwittherapie

Mogelijke positieve resultaten kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe eiwittherapeutica voor de behandeling van enkele 

lysosomale opstapelingsziekten. Patiënten worden tot op de dag van vandaag enkel symptomatisch of helelmaal niet behandeld bij 

gebrek aan effectieve therapie. Mogelijks kan de technologie waarmee we dergelijke eiwittherapeutica hopen te verbeteren ook 

bredere toegepast worden op reeds bestaande (of nog te ontwikkelen) enzymtherapieën. 

muizen

neen

neen

neen

In dit experiment zullen we gebruikmaken van genetisch gemodificeerd C57Bl/6 muizen. De genetisch gemodificeerde muizen zijn 

een representatief model voor een lysosomale opstapelingsziekten en tot dusver de enige diersoort en -modellen met dergelijk 

fenotype.

De muizen zullen worden gehuisvest zoals wettelijk voorgeschreven. Hun kooien zullen elke week verversd worden en tijdig voorzien 

worden van vers eten en drinken. Daarbovenop zullen de kooien ook aangerijkt worden waardoor stress bij de dieren gereduceerd 

kan worden. Bij de nakomelingen van de genetisch gemodificeerde muizen zal extra aandacht worden besteed aan hun 

lichaamsgewicht en twee maal per week gewogen worden. 

90

Muizen heterozygoot voor de mutatie die gebruikt zullen worden als kweekkoppel ondervinden geen enkel negatief effect. 

Homozygote nakomelingen zullen vervolgens gebruikt worden voor het hieropvolgend experiment en ondervinden lichte negatieve 

effecten zoals verlies van lichaamsgewicht door een onderontwikkelde darm of lymfevaten systeem vanaf de 3e week. Dieren die de 

mutatie niet zullen dragen of heterozygoot zijn zullen hergebruikt worden.

Dit experiment past in een breder onderzoeksproject waarbij reeds 4 jaar gewerkt werd rond de ontwikkeling van nieuwe 

enzymtherapie voor de behandeling van lysosomale opstapelingsziekten. In vitro  analyses hebben afgelopen jaren geleid tot de 

selectie van enkele 'lead' moleculen met sterk klinisch potentieel. Om dit echter finaal te kunnen besluiten is het noodzakelijk de lead 

moleculen te testen in een model dat het ziektepatroon zo goed mogelijk benaderd.  Echter, tot op de dag van vandaag zijn zulke 

modellen, in vitro  niet beschikbaar. 

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. Bovendien baseren we ons ook op gepubliceerde wetenschappelijke

literatuur waarin soortgelijke experimenten en/of diermodellen gebruikt werden (bv. Tiels et al., 2014, Saftig et al., 1995 & Nalbandian

et al. 2013). 



694
Niet-technische titel van het project kweken van muizen, heterozygoot voor een mutant TER ATPase

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

ja

neen

neen

neen

Het opkweken van protease deficiente muizen 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) Einddatum: Juni 2021

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Lysosomale opstapelingsziekten, eiwittherapie

Mogelijke positieve resultaten kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe eiwittherapeutica voor de behandeling van enkele 

lysosomale opstapelingsziekten. Patiënten worden tot op de dag van vandaag enkel symptomatisch of helelmaal niet behandeld bij 

gebrek aan effectieve therapie. Mogelijks kan de technologie waarmee we dergelijke eiwittherapeutica hopen te verbeteren ook 

bredere toegepast worden op reeds bestaande (of nog te ontwikkelen) enzymtherapieën. 

muizen

neen

neen

neen

In dit experiment zullen we gebruikmaken van genetisch gemodificeerd C57Bl/6 muizen. De genetisch gemodificeerde muizen zijn een 

representatief model voor een lysosomale opstapelingsziekten en tot dusver de enige diersoort en -modellen met dergelijk fenotype.

De muizen zullen worden gehuisvest zoals wettelijk voorgeschreven. Hun kooien zullen elke week verversd worden en tijdig voorzien 

worden van vers eten en drinken. Daarbovenop zullen de kooien ook aangerijkt worden waardoor stress bij de dieren gereduceerd 

kan worden. Bij de nakomelingen van de genetisch gemodificeerde muizen zal extra aandacht worden besteed aan hun 

lichaamsgewicht en twee maal per week gewogen worden. De kweekkoppels zullen beeindigd worden voor de leeftijd waarop 

eventuele ziektesymptomen kunnen ontstaan

90

Muizen homozygoot voor de mutatie zijn embryoletaal terwijl wild-type muizen geen enkel negatief effect zullen ondervinden. 

Heterozygote muizen ondervinden uiterst weinig negatieve effecten en zullen, samen met de wild-type muizen gebruikt worden om 

meer heterozygote muizen te kweken voor een hieropvolgend experiment.

Dit experiment past in een breder onderzoeksproject waarbij reeds 4 jaar gewerkt werd rond de ontwikkeling van nieuwe 

enzymtherapie voor de behandeling van lysosomale opstapelingsziekten. In vitro  analyses hebben afgelopen jaren geleid tot de 

selectie van enkele 'lead' moleculen met sterk klinisch potentieel. Om dit echter finaal te kunnen besluiten is het noodzakelijk de lead 

moleculen te testen in een model dat het ziektepatroon zo goed mogelijk benaderd.  Echter, tot op de dag van vandaag zijn zulke 

modellen, in vitro  niet beschikbaar. 

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. Bovendien baseren we ons ook op gepubliceerde wetenschappelijke

literatuur waarin soortgelijke experimenten en/of diermodellen gebruikt werden (bv. Tiels et al., 2014, Saftig et al., 1995 & Nalbandian

et al. 2013). 
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Niet-technische titel van het project Studie naar de rol van celdood mechanismen in een muismodel voor gastrointestinale bacteriële infectie

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

Het celdood signalisatienetwerk is van cruciaal belang voor ontstekingsreacties en de activatie van een gepaste immuunrespons bij 

een infectie om de pathogenen te bestrijden. Dergelijke responsen dienen echter nauwkeurig te worden gecontroleerd om chronische 

ontstekingsreacties en schade aan het weefsel te voorkomen. Het is echter nog niet geweten welke specifieke celdood mechanismen 

exact betrokken zijn in het reguleren van ontstekingsreacties tijdens gastrointestinale infecties. In deze studie onderzoeken we de 

mechanismen waarmee verschillende celdood mechanismen betrokken zijn in de regulatie van ontstekingsreacties tijdens 

gastrointestinale infecties.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie, infectie, gastrointestinaal, celdood

Hoewel we weten dat celdood voorkomt tijdens een darminfectie is het niet geweten hoe verschillende soorten celdood differentieel 

bijdragen tot de immuunrespons. Daarom willen we de rol van celdood in een infectie onderzoeken met als doel de functie en de 

werkingsmechanismen van celdood in dit model te achterhalen. Dit zal op termijn hopelijk onze kennis over de mechanismen 

waarmee ons immuun systeem infecties bestrijdt verruimen en ons helpen om mogelijke therapeutische strategieën te ontwikkelen 

en/of te verbeteren.

Muizen

neen

neen

neen

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 specifieke defecten hebben in bepaalde celdood mechanismen. Het gebruikte infectiemodel geeft 

de beste weergave van het infectieverloop 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.

Tijdens de infectie experimenten zal het lichaamsgewicht elke dag gemeten worden en zullen de muizen geeuthanaseerd worden 

indien humane waarden overschreden worden (meer dan 20% gewichtsverlies). Uit ervaring weten we echter dat dit niet 

waarschijnlijk is tijdens het gebruikte infectiemodel.

Muizen, maximaal 702

Een model van gastrointestinal infectie zal getest worden op muizen om na te gaan of verschillende soorten celdood een belangrijke 

rol spelen in het bestrijden van deze infectie. Tijdens deze infectie zullen de muizen een lichte graad van lijden ondervinden. Muizen 

zullen dagelijks worden opgevolgd en om onnodig lijden te vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden door cervical 

dislocatie bij meer dan 20% gewichtsverlies. Zulk een graad van lijden wordt echter niet verwacht in het gebruikte model van 

gastrointestinal infectie. Na het experiment zullen de dieren worden geeuthanaseerd door cervicale dislocatie.

Het bestrijden van een gastrointestinale infectie door het immuun systeem is niet beperkt tot 1 celtype, het is de interactie met 

andere celtypes en organen die het uiteindelijke ziektebeeld en de genezing bepaalt. Voor therapeutische doeleinden is het belangrijk 

om na te gaan wat het effect is op andere weefsels, het algemene ziektebeeld en het organisme. Daarom zijn levende dieren 

noodzakelijk. 

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is noodzakelijk om het experiment goed te kunnen uitvoeren. 
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Niet-technische titel van het project Studie naar de rol van inflammatie signaaltransductie in T cellen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

We willen de rol van een specifiek immuunceltype in muismodellen voor autoinflammatoire aandoeningen (AIA) veroorzaakt door 

defecten in het immuunsysteem onderzoeken, alsook de rol van een specifieke signaaltransductieweg in T cellen in het immuun 

systeem.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) inflammatie, infectie, gastrointestinaal, T cell

Deze studie zal ons leren of het immuunceltype betrokken is bij de onwikkeling van de autoinflammatoire aandoeningen 'Familial 

Cold Auto-inflammatory Syndrome' (FCAS) en 'Muckle–Wells syndrome' (MWS) die beiden veroorzaakt worden door zeldzame 

genetische mutaties in het gen dat we bestuderen. Dit onderzoek kan mogelijks leiden tot nieuwe behandelingen voor mensen die 

lijden aan deze inflammatoire aandoeningen. Bovendien zullen we in dit project nieuwe kennis opdoen over inflammatoire 

signaaltransductie in T cellen. 

Muizen

neen

neen

neen

We maken gebruik van muizen omdat er nuttige gen-deficiente muizen beschikbaar alsook genetische muismodellen met een ziekte-

veroorzakende 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).

Tijdens de experimenten zal het lichaamsgewicht en de lichaamstemperatuur elke dag gemeten worden en zullen de muizen 

geeuthanaseerd worden indien humane waarden overschreden worden (meer dan 20% gewichtsverlies of lichaamstemperatuur 

onder de 28 graden Celsius).

Muizen, maximaal 504

Het is mogelijk dat een deel van de muizen spontaan systemische inflammatie zal ontwikkelen gevolgd door problemen met de 

algemene ontwikkeling. Bovendien zullen we in een aantal experimenten darminflammatie opwekken waar de dieren van kunnen 

lijden. Afhankelijk van het gebruikte model in dit project zullen er muizen zijn met een lichte graad van ernst, alsook muizen met een 

ernstige graad van ernst. Na de experimenten zullen de muizen geeuthanaseerd worden door middel van cervical dislocatie.

Ook bij de mens is het volledige lichaam en dus verschillende organen betrokken bij de ontwikkeling van een fenotype. Dit kan enkel 

onderzocht worden door gebruik te maken van een volledig organisme en kan niet vervangen worden door een in vitro systeem.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is noodzakelijk om het experiment goed te kunnen uitvoeren. 
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Niet-technische titel van het project Karakterisering van de fysiologische functie van een psoriasis geassocieerd gen in huidontstekingen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

Activerende mutaties in ons eiwit van interesse zijn gelinkt aan een hogere gevoeligheid voor psoriasis, terwijl recent ook 

inactiverende mutaties in dit eiwit gelinkt werden aan atopisch eczeem. Beide ziekten zijn chronische ziekten die de huid aantasten 

en een grote invloed hebben op de levenskwaliteit. Daarom willen we de fysiologische functie van dit eiwit in huidontstekingen 

verder karakteriseren. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) psoriasis, inflammatie

We willen een beter begrip van de rol van dit eiwit in de pathologie van psoriasis en atopische eczeem krijgen en dit kan mogelijks 

kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor deze ziekten. 

C57BL/6  muislijn

neen

neen

neen

In vitro experimenten laten niet toe om een juiste conclusie te trekken omtrent de rol van ons eiwit van interesse in huidonstekingen 

en vereisen daarom het gebruik van een complex organisme waarin de interactie tussen keratinocyten, immuuncellen en cytokines 

kan worden bestudeerd. De voorgestelde muis modellen voor atopisch eczeem en IL-17 geïnduceerde huidontsteking werden eerder in 

de wetenschappelijke literatuur gebruikt om de functie van verschillende genen te bestuderen in de context van beide ziekten.

Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent opgevolgd door een ervaren proefleider. Zowel de activiteit, 

houding en vachtverzorging zullen dagelijks nagegaan worden. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk 

geëuthanaseerd worden.

Het totale aantal zal maximaal 240 muizen bedragen

Muizen zullen licht tot matig pijn ondervinden als gevolg van de ontwikkeling van huid ontsteking (P1 en P2). Het welzijn van de 

dieren zal regelmatig worden geëvalueerd door gekwalificeerd personeel. Bij snelle lichamelijke achteruitgang, zullen de muizen 

geëuthanaseerd worden. Op het einde van het experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden met een overdosis pentobarbital 

of via cervicale dislocatie.

Huidziekten zoals atopische eczeem en psoriasis zijn complexe ziekten waarbij de wisselwerking tussen verschillende celtypes en 

stimuli leidt tot een complex ziektebeeld. Om te kunnen onderzoeken hoe ons eiwit van interesse deze pathogene processen 

beïnvloedt maakten we complementair reeds gebruik van ex vivo gekweekte primaire keratinocyten. Toch kunnen deze experimenten 

met celculturen de complexe wisselwerkingen die in een organisme plaatsvinden niet volledig nabootsen en daarom is het gebruik 

van in vivo muismodellen nog steeds essentieel.

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. 
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor  

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

neen

neen

Muizen

252

neen

neen

Astma, Chil3, anti-Ym1 antilichamen

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.

In dit project willen we - door gebruik te maken van anti-Ym1 antilichamen in Ym2 knockout muizen - testen of het gebrek aan Ym1 

en Ym2 de ontwikkeling van astma beinvloedt.

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.

De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden 

door middel van cervicale dislocatie of een overdosis pentobarbital.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

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. 

Effect van anti-Ym1 antilichaam behandeling in huisstofmijt astma model in Chil4 knockout muizen

24 maanden

ja, op het einde van het project

ja

neen
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Niet-technische titel van het project Karakterisering van de moleculaire and immunologische mechanismen van huidontsteking geinduceerd door 

een psoriasis geassocieerd gen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

ja

neen

neen

ja

Psoriasis is een auto-inflammatoire ziekte die een grote invloed heeft op de huid en andere organen, en voor een verminderde 

levenskwaliteit zorgt. Een beter begrip van de complexe pathologie van deze ziekte is noodzakelijk om nieuwe therapieën te 

ontwikkelen. Activerende mutaties in ons eiwit van interesse zijn gelinkt aan een hogere gevoeligheid voor psoriasis en leiden tot 

psoriasis-achtige huidontsteking in muizen. Om beter te begrijpen hoe ons eiwit van interesse leidt tot psoriasis willen we de 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) psoriasis, inflammatie, cytokines

We willen een beter begrip krijgen hoe activerende mutaties in ons eiwit van interesse kan leiden tot psoriasis en dit kan mogelijks 

kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor deze ziekte. 

C57BL/6 muislijn

neen

neen

neen

In vitro experimenten laten niet toe om een juiste conclusie te trekken omtrent de rol van ons eiwit van interesse in huidonstekingen 

en vereisen daarom het gebruik van een complex organisme waarin de interactie tussen keratinocyten, immuuncellen en cytokines 

kan worden bestudeerd. Wij hebben het voorgestelde model al met succes toegepast en willen het verder karakteriseren.

Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent opgevolgd door een ervaren proefleider. Zowel het gewicht, 

activiteit, houding en vachtverzorging zullen dagelijks nagegaan worden. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren 

onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

Het totale aantal zal maximaal 200 muizen bedragen.

Muizen zullen matig last ondervinden door de ontwikkeling van huidontsteking en een daling in het lichaamsgewicht (P2). Daarom zal 

het welzijn van de dieren regelmatig worden geëvalueerd door gekwalificeerd personeel. Indien muizen tot 20% van het 

oorspronkelijke gewicht zouden verliezen of bij snelle lichamelijke achteruitgang, zullen ze geëuthanaseerd worden. Op het einde van 

het experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden met een overdosis pentobarbital.

Huidziekten zoals psoriasis zijn complexe ziekten waarbij de wisselwerking tussen verschillende celtypes en stimuli leidt tot een 

complex ziektebeeld. Om te kunnen onderzoeken hoe ons eiwit van interesse deze complexe pathogene processen beïnvloedt, is het 

gebruik van een complex organisme waarin deze wisselwerking plaatsvind cruciaal. Experimenten met celculturen kunnen deze 

situatie niet volledig nabootsen en daarom is het gebruik van in vivo muismodellen nog steeds essentieel. 

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. 



700
Niet-technische titel van het project

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

neen

neen

neen

neen

De incidentie van allergische aandoeningen is sterk toegenomen tijdens de voorbije decennia. We weten dat blootstelling aan 

onschadelijke microorganismen tijdens het neonatale leven het immuunsysteem kan leren wat schadelijk is en wat niet. Het gebrek 

aan deze blootstelling kan deels verantwoordelijk zijn voor de stijging in allergische aandoeningen, maar dit mechanisme begrijpen 

we nog niet volledig. Sommige immuuncellen (zoals sommige antilichaam producerence cellen) ontstaan tijdens het neonatale leven 

en blijven het ganse leven aanwezig. Er is echter zeer weinig geweten over het effect van microbiële blootstelling tijdens het 

neonatale leven op de soorten antilichaam producerence cellen, noch wat de rol is van de verschillende soorten in astma. Misschien 

kunnen sommige soorten antilichaam producerende cellen de allergische respons temperen, terwijl anderen net de respons kunnen 

aanwakkeren. Dit project richt zich erop onze kennis over deze fenomenen te vergroten. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) November 2019 - November 2022

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) B cells, neonatal immunology, asthma, innate immunity

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. 

Naast intra tracheale and intra nasale administratie van antigen, zullen er geen invasieve procedures plaatsvinden. Voor deze 

behandelingen worden de muizen geanestheseerd. De muizen worden ook gehuisvest met kooiverrijking en hebben standaard 

toegang tot water en drinken. 

Effect van allergenen op antilichaam producerende cellen en de ontwikkeling van asthma tijdens het neonatale leven.

1062

Bij astma protocollen is het lijden van de muizen licht (P1). De astma protocollen induceren een ontstekingsreactie in de longen, 

maar de muizen ervaren hierdoor geen pijn of ongemak. De intratracheale en intranasale toedieningen worden uitgevoerd onder 

anesthesie (isofluraan), zodat de muizen minimaal ongemak ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de muizen ge-

euthanaseerd worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal.

Dit project zal onze inzichten in de immunologische mechanismen die leiden tot astma vergroten. We zullen voor de eerste keer 

kunnen vaststellen wat de rol is in astma van verschillende soorten antilichaam producerende cellen die tijdens het neonatale leven 

ontstaan en hoe hun diversiteit beinvloed wordt door microbiële en antigen blootstelling. In de toekomst kan deze informatie ons 

helpen nieuwe, meer gerichte, therapiën en interventie strategiën te ontwikkelen voor astma. 

Muizen

neen

neen

neen

Door de complexe interacties die plaats vinden in het imuunsysteem, die plaatsvinden op verschillende locaties met verschillende 

celtypes, kunnen deze experimenten niet nagebootst worden in in vitro culturen en zijn muisexperimenten noodzakelijk. Bovendien 

is de immuunrespons en het ziektebeeld dat muizen vertonen zeer gelijkaardig met dat gezien bij de mens, waardoor de resultaten 

ook relevant kunnen zijn voor later translationeel onderzoek. Waar mogelijk wordt het op punt stellen van een technische methode 

vervangen door een dierloze methode.

1) De muisaantallen die nodig zijn, werd berekend door power analyse, waarvan aangetoond is wat het minimum aantal muizen per 

groep moet zijn om statistisch robuste data te genereren. 2) We zullen zoveel mogelijk organen isoleren per muis, zodat we niet 

nodeloos experimenten moeten hethalen. 3) Waar mogelijk worden organen van deze muizen en data behaald door de experimenten 

gedeeld met collega's om onnodige herhaling van experimenten te vermijden.



701
Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de farmacokinetiek van nieuwe ferroptose inhibitoren

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

ja

neen

neen

neen

Onze voorgaande experimentele data toont aan dat ijzer-afhankelijke necrosis een belangrijke rol speelt in de cellulaire schade die 

optreedt in multi-orgaan falen. Wij hebben een derde generatie aan inhibitoren ontwikkeld die ijzer-afhankelijke necrosis op een zeer 

effectieve wijze blokkeert die we gevalideerd hebben in de context van acuut multi-orgaan falen, ontstaan door een ijzer vergiftiging. 

Nu we de werking van deze inhibitoren hebben aangetoond is het belangrijk ook hun toxiciteit te bepalen en hun farmacokinetische 

eigenschappen met als doel op lange termijn om 1 van deze molecules verder te ontwikkelen voor humaan gebruik. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) April 2019 - Mei 2024

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) ferroptose, biologische roest, celdood, ADME, farmacokinetiek

Onze derde generatie inhibitoren van ijzer-afhankelijke necrosis, zou een eerste stap kunnen zijn naar therapeutische interventie in 

verschillende ziektes zoals acuut nierfalen en multi-orgaanfalen.

muizen

neen

neen

neen

We werken met muizen omdat dit een directe opvolging naar een farmacologische benadering toelaat. Aan de universiteit van 

Antwerpen zullen gelijkaardige experimenten plaatsvinden in ratten zodat we gegevens kunnen verzamelen van twee verschillende 

species. 

De muizen worden meerdere malen per dag opgevolgd en indien er een humaan eindpunt bereikt wordt, wordt de muis vroegtijdig 

opgeofferd.  

Maximaal aantal: 133

Er wordt verwacht dat de muizen maximaal matige last (classificatie P2) zullen ondervinden ten gevolge van multi-orgaanfalen (183 

muizen). De rest van de muizen (70 muizen) zal slechts lichte last (classificatie P1) ondervinden. Een humaan eindpunt is ingebouwd 

dat het lijden beperkt tot 8h resp. 24h afhankelijk van het experiment. Aan het eind van het experiment worden de dieren opgeofferd 

aan de hand van cervicale dislocatie na anesthesie.

Als eerste stap in de therapeutische validatie van onze inhibitoren zijn experimentele muis modellen een noodzaak als potentiele 

opstap naar klinische validatie. Voor een groot deel van de validatie, de zogenaamde ADME eigenschappen, worden wel alternatieve 

'in vitro' technieken ingezet. 

Het nodige aantal muizen om een bepaalde effect size te bereiken wordt op voorhand berekend, gebruik makend van gespecialiseerde 

software (meer gedetaileerde uiteenzetting in EC aanvraag).



702
Niet-technische titel van het project In vivo analyse van de rol van EMT geassocieerde factoren in therapieresistentie bij eierstokkanker via 

patiënt-afgeleide tumormodellen in muizen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

ja

neen

neen

ja

Ondanks de grote vooruitgang in kankeronderzoek, blijft het optreden van therapieresistentie het behandelen van kanker 

bemoeilijken. Het EMT proces, waarbij epitheliale cellen een meer mesenchymaal karakter aannemen, speelt vermoedelijk een 

belangrijke rol in het optreden van therapieresistentie. Verschillende factoren belangrijk in dit proces werden reeds geïdentificeerd. 

Doel van dit project is om de rol van het EMT proces en geassocieerde factoren verder te karakteriseren. In een tweede doelstelling 

willen we testen of Oncaspar een zinvolle behandeling is voor eierstokkanker: Oncaspar wordt nu reeds gebruikt voor kinderen met 

acute lymphoblastische leukemie en volgens recente publicaties zou deze behandeling ook kunnen werken voor andere kankers zoals 

eierstokkanker. Er loopt momenteel een samenwerking met een andere onderzoeksgroep die een minder toxische variant van 

Oncaspar heeft ontwikkeld aangezien de huidige variant bij volwassenen te veel bijwerkingen heeft. 

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1/10/2019 - 1/10/2021

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) eierstokkanker, epitheliaal-mesenchymale transitie (EMT)

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. Er is 

momenteel een samenwerking met een andere onderzoeksgroep die een minder toxische variant van Oncaspar ontwikkeld heeft. 

Indien onze resultaten aantonen dat Oncaspar een goede behandeling is voor eierstokkanker, kunnen patiënten op termijn behandeld 

worden met deze nieuwe, minder toxische variant. 

Er zullen enkel muizen gebruikt worden in dit project. 

neen

neen

neen

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 tumortransplantaties zelf zullen uitgevoerd worden door ervaren 

wetenschappers. 

We zullen werken met groepen van 8 muizen per patiënt-afgeleid tumormodel (in totaal 5) voor de verschillende behandelingen. In 

totaal zullen we maximum 320 dieren gebruiken voor dit project.

De muizen zullen een onderhuidse tumor (eierstokkanker) ontwikkelen. Hoeveel last de dieren hiervan zullen ondervinden, is moeilijk 

te voorspellen. We vermoeden dat het uiteindelijke lijden van het dier een matige graad van ernst van de effecten 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 mbv CO2 toediening en de  respons op therapie zal nauwkeurig geanalyseerd worden.

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 en therapierespons. Deze complexe tumoromgeving kan niet in vitro nagebootst worden. 

Literatuuronderzoek leert dat de gekozen experimenten nog niet zijn uitgevoerd (of toch zeker niet gedocumenteerd). We zullen 

werken met groepen van 8 muizen per patiënt-afgeleid tumormodel (in totaal 5) voor de verschillende behandelingen. (=strikte 

minimum om statistiek te kunnen toepassen).



703
Niet-technische titel van het project Karakterisatie van de rol van het RNF213 in het immuunsysteem en de ontwikkeling van de Moyamoya ziekte.

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

Er is op vandaag geen dierloos alternatief beschikbaar om het mechanisme achter de Moyamoya ziekte te bestuderen. In 

dierloze methoden is het onmogelijk om de effecten van deze genmutatie op het immuumsysteem te observeren wanneer er 

infectie optreedt. Hiervoor hebben we een 'levend' immuumsysteem nodig. Dierproeven zijn in dit geval een nodige tussenstap 

om het mechanisme en de effecten van deze ziekte in mensen te achterhalen. Ook in vorige onderzoeken betreffende het 

immuunsysteem en de MoyaMoya ziekte worden proefdieren aanzien als gouden standaard en het is van cruciaal belang dat 

de bekomen resultaten kunnen worden vergeleken met deze studies.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

In dit project bestuderen we de link tussen een genetische hersenziekte, genaamd "Moyamoya" en de reactie van ons immunsysteem 

op infecties. Bij een infectie treedt ons immuunsysteem in actie en wordt het ISG15 proteine aangemaakt, dat helpt in de bestrijding 

van pathogenen. Tot op heden is het onbekend hoe dit proces werkt. In voorgaand onderzoek hebben we een receptor (RNF213) voor 

het ISG15 proteïne geïdentificeerd. We denken dat deze proteïnes deel uitmaken van een nog onbekend proces in het immuunsysteem. 

In deze studie willen we nagaan of muizen zonder RNF213 meer vatbaar zijn voor infecties. Daarnaast zijn mutaties in het RNF213 

gen gekend als de meest voorkomende genetische oorzaak van Moyamoya, een zeldzame hersenziekte waarbij aderverkalking in de 

hersenen kan leiden tot beroertes. We vermoeden dat infecties bij mensen met RNF213 mutaties de start van Moyamoya triggert. In 

muizen zonder RNF213 zullen we daarom nagaan of er aderverkalking in de hersenen optreedt na infectie.

Moyamoya, immuunsysteem, Listeria monocytogenes, RNF213

neen

ja

neen

426 muizen

De Listeria bacterie zal intraveneus toegediend worden waardoor de dieren lichte stress en ongemak zullen ervaren tijdens de 

procedures. Intraveneuze injectie zal gebeuren via de staartvene. Om dit  zo stressvrij mogelijk te houden worden muizen hiervoor in 

een  'restrainer' geplaatst worden. De dieren zullen geïnfecteerd worden met een hoge of lage dosis Listeria. Een hoge dosis zal leiden 

tot ernstig lijden waarbij de dieren vanaf 24u tot maximaal 72u na infectie deze symptomen zullen ervaren. De verwachtte graad van 

ernst is licht (voor de lage dosis listeria) tot ernstig (voor de hoge dosis listeria). Na het project worden de muizen ge-euthanaseerd 

door middel van cervicale dislocatie. 

Dit project kan leiden tot twee belangrijke inzichten. Enerzijds hopen we aan te tonen dat het RNF213 eiwit een belangrijke rol speelt 

in de afweer tegen microbiële infecties. Hierbij kunnen nieuwe doelwitten voor toekomstige medicijnen tegen infectieziektes worden 

ontdekt, waaronder het RNF213 eiwit zelf. Anderzijds kunnen de voorgestelde experimenten verklaren hoe de Moyamoya hersenziekte 

ontstaat. Deze is vooral aanwezig ziekte in Azië en wordt vermoedelijk in gang gezet door infectie(s) bij dragers van mutaties in het 

RNF213 gen, een hypothese die we in deze studie verder willen testen. 

Muizen 

De muizen zullen tijdens handelingen in een 'restrainer' geplaatst worden om stress te beperken tot een minimum. De kooien worden 

verrijkt met voorwerpen waar de muizen op kunnen knagen en mee kunnen spelen. Muizen die tijdens de infectie meer dan 20% van 

hun gewicht verliezen zullen ge-euthanaseerd worden.

We berekenden het aantal dieren die minimaal nodig zijn om statistisch relevante resultaten te verkrijgen aan de hand van een 

online tool. Daarnaast zijn de verschillende experimenten opgezet "van klein naar groot" waarbij eerst verschillen worden getest op 

kleinere populaties. Indien er geen verschil wordt waargenomen is het niet nodige alle groepen (genotypes) mee te testen in de 

daaropvolgende experimenten.

Muizen zijn een veelgebruikte soort in het onderzoek naar MoyaMoya en de meest-gebruikte soort in onderzoek naar de 

immuunrespons. Daardoor is er veel informatie beschikbaar, die noodzakelijk is voor een goede opzet van het experiment. Transgene 

en knock-out muismodellen zijn goed beschikbaar en noodzakelijk voor ons onderzoek. Het is van cruciaal belang om de bekomen 

resultaten te kunnen vergelijken met eerdere studies op proefdiermuizen.

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 64 weken

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project Immunizatierespons in een genetisch model voor langdurige MALT1 protease inhibitie

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

De mogelijkheid van MALT1 protease inhibitie als therapie wordt momenteel door verschillende farmabedrijven  en 

onderzoeksinstellingen onderzocht. Momenteel is het niet geweten of MALT1 inhibitie veilig is en dit is  iets wat van belang is voor 

alle partijen. Doordat wij gebruik maken van een genetisch model, moeten we de muizen niet voor verschillende weken dagelijks 

behandelen met een MALT1 inhibitor. Nog een voordeel van ons model is dat de resultaten toepasbaar zijn voor alle mogelijke 

inhibitoren en niet enkel voor 1 inhibitor. Als we kunnen aantonen dat MALT1 inhibitie veilig is, dan zou dit ertoe kunnen bijdragen 

dat ontwikkelingsprogramma’s voor MALT1 inhibitoren verder gezet worden, wat kan leiden tot een efficiënt en specifiek 

geneesmiddel met een hoge impact voor de maatschappij. 

Muis (C57BL/6)

neen

neen

De protease activiteit van MALT1 is een interessant therapeutische doelwit voor de behandeling van auto-immuun ziektes en 

bepaalde kankertypes. Het is echter sinds 2014 geweten dat muizen die geen MALT1 protease activiteit bezitten auto-immuniteit 

ontwikkelen met inflammatie van de maag, traan- en speekselklieren, gewichtsverlies en ataxie ontwikkeling. Het probleem met deze 

muizen is het feit dat zij al tijdens de foetale ontwikkeling de protease functie missen, wat niet overeenkomt met een MALT1 

protease inhibitor behandeling een aantal weken na de geboorte. Daarom willen wij  het effect van langdurige MALT1 protease 

inhibitie nagaan d.m.v. een genetisch muismodel, waarin MALT1 protease activiteit induceerbaar uitgeschakeld wordt, na 

ontwikkeling van de immuuncellen. Om ons model te valideren willen wij ook de immunizatierespons nagaan van onze muizen, 

waarvan de MALT1 protease activiteit uitgeschakeld is. 

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. 

Muizen zullen lichte pijn ondervinden als gevolg van de de noodzakelijke handelingen (orale toediening tamoxifen, ip injectie en 

bloedafname). Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef zeer frequent opgevolgd door een ervaren proefleider. Bij te 

ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

In totaal zullen 80 muizen (C57BL/6) gebruikt worden: 40 [Malt1 PD/FLFoxP3 GFP/GFPRosa26 LSL-RFP/CreERT2
] en 40 

[Malt1 +/FLFoxP3 GFP/GFPRosa26 LSL-RFP/CreERT2]

Muizen zullen lichte pijn ondervinden als gevolg van het oraal toedienen van tamoxifen. Ook het op regelmatige tijdstippen 

collecteren van bloed zal voor lichte pijn zorgen. Het welzijn van de dieren zal echter regelmatig geëvalueerd worden. Na het 

experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden door CO2  voor de verder bestudering van de immuunrespons.  

Om het langdurig effect van MALT1 inhibtie op het immuunsysteem na te gaan kan er alleen gebruik gemaakt worden van in vivo 

experimenten in een complex organisme zoals de muis, want enkel in vivo zijn de noodzakelijk fysiologische signalen aanwezig. In 

vitro methodes, zoals het differentiëren van cellen of het nagaan van hun functionaliteit zijn van nature reductionistisch en kunnen 

niet de complexe in vivo situatie nabootsen. In vitro modellen zijn echter  geschikt om observaties uit een dierproef op te volgen en 

te verifiëren.  

We hebben uitvoerig nagegaan of deze proeven nog niet uitgevoerd werden en of er alternatieven voor handen zijn. Dit is echter 

niet het geval, maar we hebben bij het aantal muizen voor elk experiment ons gebaseerd op wat er in de literatuur beschreven is.

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1,5 jaar

ja, op het einde van het project

MALT1, protease, immunizatierespons

ja

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project Bepaling van de cel-intrinsieke rol van MALT1 protease activiteit d.m.v. competitieve beenmerg chimere 

muizen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek?

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom 

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met 

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het targetten van de MALT1 protease activiteit voor de behandeling van autoimmuun ziektes en bepaalde kankers is iets wat door 

verschillende farmmaceutische bedrijven en onderzoeksinstellingen ( bvb. VIB, Astra Zeneca, Janssen Pharmaceutica, Novartis, ...)  

wordt onderzocht. De vraag hierbij is hoe veilig dit targetten zal zijn. Met ons experiment willen wij hiertoe een bijdrage leveren.

Muis (C57BL/6)

neen

neen

De protease activiteit van MALT1 is een interessante therapeutische target voor de behandeling van autoimmuun ziektes en 

bepaalde kankers. Sinds 2014 is het echter geweten dat in muizen die het MALT1 eiwit expresseren dat geen protease activiteit bezit 

("protease-dode" of PD muis) er een autoimmuniteit ontstaat, die gekenmerkt is door gastritis, infiltratie van immuuncellen in 

speekseklieren en traanklieren, gewichtsverlies en ataxia. Om de veiligheid van MALT1 protease inhibitie na te gaan willen we in dit 

project de cel-intrinsieke rol van de protease activiteit nagaan door gebruik te maken van competitieve beenmerg chimere muizen. 

Hierdoor zullen we te weten komen voor welke cellen en voor welke functie van deze cellen de MALT1 protease activiteit van 

intrinsiek belang is.   

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 tot een minimum beperkt blijven. Verder krijgen de dieren ook een preventieve behandeling met antibiotica 

zodat mogelijke negatieve gevolgen van de bestraling beperkt blijven.

In totaal zullen 20 muizen (C57BL6; CD45.1/CD45.2) gebruikt worden.

Het lijden van deze dieren valt onder de categorie matig (P2). Dit is voornamelijk het gevolg van de bestraling en de 

beenmergtransplantatie.De muizen worden op het einde van de proef geeuthanaseerd m.b.v. CO2 voor de verder bestudering 

van de immuunrespons.

Om de relatieve capaciteit van verschillende beenmerg afgeleide cellen afkomstig van Malt1-PD en WT cellen na te gaan zijn in vivo 

experimenten noodzakelijk, want enkel in vivo zijn de noodzakelijk fysiologische signalen aanwezig. In vitro methodes, zoals het 

differentiëren van cellen of het na gaan van hun functionaliteit zijn van nature reductionistisch en kunnen niet de complexe in vivo 

situatie nabootsen.  In vitro modellen zijn echter  geschikt om observaties uit een dierproef op te volgen en te verifiëren.  

Met ons beperkt aantal muizen zijn wij ervan overtuigd dat we een duidelijk antwoord zullen krijgen op onze vraag voor welke 

cellen en voor welke functie van deze cellen de MALT1 protease actitviteit van intrinsiek belang is.

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 maanden

ja, op het einde van het project

MALT1, protease, immuuncelllen, beenmerg chimere muizen

ja

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project Evaluatie van nieuwe immuno-therapeutica

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het doel van deze experimenten is het potentieel te onderzoeken van een nieuw type immuun-stimulerende biomaterialen. De 

therapeutische toepasbaarheid van deze biomaterialen dient te worden gezien in het kader van kanker vaccinatie en kanker 

immunotherapie. Beloftevolle resultaten kunnen het pad effenen naar klinische translatie om het immuunsysteem van kanker 

patiënten op een meer doeltreffende wijze te activeren om zodoende therapeutisch efficiënte antitumorale immuun responsen op te 

wekken.

muizen

neen

neen

In ons lab hebben we een nieuw type immuun-stimulerende biomaterialen ontwikkeld. De experimenten beschreven in dit EC hebben 

als doel: (1) Het testen van het potentieel van deze biomaterialen om langduring immunologisch geheugen op te wekken, (2) Het 

testen van het potentiel van deze biomaterialen voor kanker vaccinatie, (3) Het ontrafelen van het immuno-biologisch 

werkingsmechanisme van deze biomaterialen en (4) Het testen van het therapeutisch potentieel van deze biomaterialen als anti-

kanker medicijn. 

Het immuun systeem van muizen is uitermate geschikt voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vragen die gesteld worden 

in dit project. 

Als strategie om de lijden te minimaliseren, zullen dieren in de categorieën P2 en P3 dagelijks worden gemonitord en 

geëuthanaseerd wanneer tumoren een grootte van meer dan 1500 mm3 bereiken en/of dieren een verminderde functie vertonen (> 

30% gewichtsverlies, gebrek aan verzorging, vermagering). 

1900

De graad van ongemak dat de dieren tijdens deze experimenten zullen ondervinden varieert van geen (P0) tot ernstig (P3).

Niveau PO - sommige dieren zullen worden gebruikt als donor van cellen voor adoptieve overdracht. Deze dieren zullen 

geëuthanaseerd worden zonder voorafgaande manipulatie.

Niveau P1 - de meerderheid van de dieren zal slechts beperkte ongemak ervaren als gevolg van subcutane immunisatie.

Niveau P2 - een aanzienlijk aantal dieren zal matige lijden ervaren als gevolg van tumorgroei.

Niveau P3 - een kleine fractie muizen zal worden onderworpen aan lijden die als ernstig wordt ingeschat vanwege de groei van 

tumoren op 2 verschillende locaties.

Alleen diermodellen met een complexe fysiologie laten toe om op relevante wijze de immuno-biologische eigenschappen en het 

therapeutisch potentieel van onze immuun-stimulerende biomaterialen te onderzoeken.

Het project wordt stapsgewijs opgebouwd waarbij we enkel de therapeutisch meest beloftevolle immuun-stimulerende 

biomaterialen zullen gebruiken in verdere testen. Op deze manier zullen we trachten het aantal proefdieren te beperken.

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 November 2019 - 30 Oktober 2023

ja, op het einde van het project

ja

ja

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project Studie naar de mechanismen die auto-inflammatie veroorzaken in Familiale Mediterrane Koorts

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Deze studie zal ons de rol aantonen voor de darm microbiota, een bepaald regulatorisch eiwit en specifieke immuunceltypes bij de 

onwikkeling van de genetisch aangeboren autoinflammatoire aandoening Familiale Mediterrane Koorts. Dit onderzoek kan mogelijks 

leiden tot nieuwe behandelingen voor mensen die lijden aan deze inflammatoire aandoening. Bovendien zullen we in dit project 

nieuwe basiskennis opdoen over inflammatoire signaaltransductie in specifieke cellen van het immuunsysteem. 

Muizen

neen

neen

We willen de rol van specifieke eiwitten en immuunceltypes in een muismodel voor Familiale Mediterrane Koorts onderzoeken, alsook 

de rol van de darm microbiota in de ontwikkeling van deze pathologie.

We maken gebruik van muizen omdat er een genetische muismodel met een ziekte-veroorzakende mutatie beschikbaar is. We zullen 

de muizen regelmatig (wekelijks) evalueren en eventueel overgaan tot euthanasie wanneer het lijden te ernstig wordt.

Tijdens de experimenten zal het lichaamsgewicht elke week gemeten worden en zullen de muizen elke week beoordeeld worden wat 

betreft hun algemene ontwikkeling. Indien de muizen zichtbaar te veel lijden van de inflammatie zullen ze geeuthanaseerd. 

Muizen, maximaal 432

Een deel van de muizen zal spontaan een systemische inflammatie ontwikkelen die gepaard gaan met problemen met de algemene 

ontwikkeling. In deze muizen zullen een ernstige graad van ernst ontwikkelen. Na de experimenten zullen de muizen geeuthanaseerd 

worden door middel van cervical dislocatie.

Ook bij de mens is het volledige lichaam en dus verschillende organen betrokken bij de ontwikkeling van een fenotype. Dit kan enkel 

onderzocht worden door gebruik te maken van een volledig organisme en kan niet vervangen worden door een in vitro systeem.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is noodzakelijk om het experiment goed te kunnen uitvoeren. 

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 4 jaar

ja, op het einde van het project

auto-inflammatie, microbiota, immuuncellen, genetische ziekte

ja

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project Onderzoek naar de rol van niet-pathogene huidbacteriën in huidinflammatie veroorzaakt door een huid-

specifieke deletie van RIPK4

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Accumulatie van DNA mutaties door blootstelling aan het UV-spectrum van zonlicht wordt als de hoofdoorzaak beschouwd in de 

ontwikkeling van plaveiselcelcarcinoom (PCC), waarbij initieel een prekankerlesie, of actinische keratose (AK), wordt gevormd. Het is 

echter niet duidelijk wat de invloed is van (niet-) pathogene huidbacterien op de ontwikkeling van huidkankerlesies. Hier proberen 

we, met een beperkt aantal muizen, inzicht te vergaren of antibiotica kunnen worden gebruikt om de huidontsteking in 

huidspecifieke RIPK4-deficiente muizen te verhinderen. Indien dit zo zou zijn is het de bedoeling een uitbreiding van deze aanvraag 

in te dienen om het effect van antibiotica bij het ontstaan van RIPK4 deficiente huidtumoren te onderzoeken. Dit zal echter meer 

muizen vereisen, maar zou zinloos zijn als we niet eerst aantonen dat antibiotica behandeling een effect heeft in RIPK4 deficiente 

muizen. Deze stapsgewijze aanpakt kadert in de ‘3R’ filosofie.

Transgene muizen

neen

neen

Om de rol van RIPK4 in de huid te bestuderen, hebben wij conditionele knock-out muizen gegenereerd die toelaten om RIPK4 uit te 

schakelen op het gewenste tijdstip door middel van injectie van tamoxifen. Deze muizen verliezen expressie van RIPK4 in de 

epitheliale huidcellen en ontwikkelen een mild huidbarrière defect, verhoogde huidceldeling en huidonsteking. De doelstelling van 

het experiment is nagaan welke invloed niet-pathogene huidbacteriën hebben op de ontwikkeling van de huidonsteking ten gevolge 

van de defecte huidbarrière. Dergelijke experimenten werden nog niet gerapporteerd in de literatuur. We vermoeden dat de 

huidonsteking in huidspecifieke RIPK4 deficiente muizen bijdraagt tot de verhoogde kans op het ontwikkelen van huidtumoren die 

we observeren in deze muizen. Deze observatie bij muizen strookt met literatuurgegevens die aangeven dat somatische RIPK4 

mutaties veelvuldig voorkomen bij huidtumoren bij de mens.  

Muizen zijn gemakkelijk om mee te werken, de huid vertoont veel gelijkenissen met de mens en ze 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) op regelmatige 

tijdstippen worden nagegaan.

Er zullen maximaal 48 muizen worden gebruikt in deze proefopstelling.

Geduren dit kortetermijn experiment zullen de muizen mogelijks lichte negatieve effecten ervaren, omdat ze een (niet-

macroscopische observeerbare) huidonsteking ontwikkelen. Door het toedienen van antibiotica via het drinkwater 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 verstikking met CO2, gevolgd door cervicale dislocatie. Dit 

garandeert een minimum aan lijden voor de dieren.

Om de fysiologische rol van RIPK4 in de huid te bestuderen, moeten we gebruik maken van dierlijke modellen. Dit type onderzoek 

naar de complexe interactie tussen huidcellen, immuuncellen en bacteriën, die elke in verschillende structurele compartimenten 

bevinden, kan onmogelijk bestudeerd worden met dierloze modellen. 

Door middel van statistische machtanalyze kunnen we het gebruik van een minimaal aantal dieren verzekeren om nog steeds tot 

statistisch significante resultaten te komen.

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) December 2019 - April 2020

ja, op het einde van het project

huidkanker, epidermis, bacteriële flora, huidontsteking, immune reactie

ja

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project De rol van chitinases in de chitine geïnduceerde immuun respons

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Dit project zal ons toelaten om de rol van chitinases in chitine geïnduceerde longinflammatie en dus type 2 inflammatie op te 

helderen. Deze kennis kan leiden tot nieuwe therapeutische inzichten en  kan implicaties hebben voor verschillende pathologieën 

zoals allergische rhinoconjunctivitis, allergisch eczeem, allergische bronchopulmonale aspergillose. 

Muizen

neen

neen

In dit project willen we de invloed van chitinases op de chitine geïnduceerde longinflammatie onderzoeken.

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. 

Er zullen maximaal 324 muizen gebruikt worden: max 162 wild type muizen en max 54 AMCase-/- muizen, max 54 Chit1-/- muizen en 

max 54 AMCase-/-Chit1-/- muizen.

Bij de intranasale toedieningen met chitine is het lijden van de muizen licht (P1). De chitine induceert een ontstekingsreactie in de 

longen, maar de muizen ervaren hierdoor geen pijn of discomfort. De intranasale toedieningen worden uitgevoerd onder anesthesie 

(isoflurane), zodat de muizen minimaal discomfort ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de muizen ge-euthanaseerd 

worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal. 

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 van diermodellen die meer lijken op de processen 

die zich in het menselijk lichaam afspelen. 

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische analyse en op gelijkaardige experimenten waarbij dit aantal 

voldoende bleek te zijn. 

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 24 maanden

chitin, acidic mammalian chitinase, AMCase, chitotriosidase, chitinase, asthma, type 2 inflammation

ja

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project Het effect van hypoxie op het functioneren van de GR

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Tot op heden is er nog geen enkel medicijn op de markt voor het behandelen van sepsis patiënten. Het bestuderen van het effect 

van hypoxie op het functioneren van de GR en het verwerken van deze resultaten in ons LPS sepsis model kan dit leiden tot het 

identificeren van nieuwe targets die kunnen gebruikt worden bij sepsis patiënten. 

Gedurende dit project zal mus musculus als diermodel gebruikt worden.

neen

neen

Tijdens dit project willen we het effect van hypoxie op de functie van GR onderzoeken. Eenmaal dit beter in kaart is gebracht, 

kunnen deze resultaten gebruikt worden in onze sepsis modellen, aangezien de rol van HIF en hypoxie in sepsis steeds meer 

aangekaart wordt in de literatuur.

Tijdens dit project willen we zowel het effect van hypoxie op het functioneren van GR als eventuele metabole reprogramming 

onderzoeken. Aangezien het metabole systeem complex in elkaar zit, is de muis een ideaal model om het effect van hypoxie hierop 

te bestuderen. Wanneer we een beter zicht hebben op het effect van hypoxie op GR en metabolisme willen we onze resultaten 

extrapoleren naar onze sepsis muismodellen. Bij sepsis wordt een systemische inflammatie opgewekt, waarbij meerdere organen 

betrokken zijn. Hierdoor is het noodzakelijk om in vivo experimenten uit te voeren.

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.

Negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden beperkt door het streng opvolgen van de toestand van de dieren (minimum 

2x/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 euthanaseren van dieren indien deze te veel pijn lijden.

852 muizen

In het LPS 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).

Een aantal van 6 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. 

neen

neen

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar

ja, op het einde van het project

Hypoxie, glucocorticoid receptor, HIF1a, HIF2a, endotoxemie

ja

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

216

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.

Muizen

neen

neen

neen

In dit project willen we de aangeboren immuunrespons tegen Ym1 eiwitkristallen testen.

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.

De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard toegang tot eten en drinken.

Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk experiment zullen de muizen geëuthanaseerd 

worden door middel van een overdosis pentobarbital.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische berekeningen.

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. 

neen

neen

neen

Aangeboren immuunresponsen, Ym1 kristallen

Aangeboren immuunresponsen tegen Ym1 kristallen.

24 maanden

ja, op het einde van het project

ja

neen
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Niet-technische titel van het project Impact van verschillende celdood modi op de activatie van dendritische cellen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Er zal gebruik worden gemaakt van muizen aangezien genetische knockout modellen voorhanden zijn, en omdat deze knockout 

modellen reeds worden gebruikt in voor onze studie relevante literatuur.

De muizen zullen na injectie van de cellen gedurende 2 uur worden opgevolgd door de verantwoordelijke onderzoekers. 

316 B6;129S6-Gt(ROSA)26Sortm2(CAG-NuTRAP)Evdr/J muizen

Apoptotische, necroptotische of ferroptotische cellen zullen intraveneus worden geïnjecteerd. Hierbij ondervinden de dieren een 

lichte pijn (P1) door de injectie, maar verwachten we een korte stressperiode met matige pijn (P2) voor de diertjes door een 

verhoging van de concentratie cellen in circulatie. Twee uur na injectie worden de diertjes opgeofferd door cervicale dislocatie of 

door een intraperitoneale overdosis pentobarbital.

Op basis van voorgaande observaties in in vitro  experimenten is het noodzakelijk om deze te herhalen in een meer fysiologische in 
vivo  setting.

Het minimaal noodzakelijk aantal muizen werd berekend aan de hand van statistische voorspelling (G*Power 3.1.9.2).

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In dit onderzoek zal nagegaan worden of dendritische cellen verschillen vertonen in het opnemen van apoptotische, necroptotische 

of ferroptotische cellen in vivo . Verder zal ook worden onderzocht of de opname door dendritische cellen verandert naargelang de 

aard van de fagocytische lading. Per celdood modus zal ook de impact van hun opname worden bepaald op de activatie van 

dendritische cellen, en op het veranderen van dendritische celreacties. Tenslotte zal de dendritische celsignatuur worden bepaald na 

opname van apoptotische, necroptotische en ferroptotische cellen in vivo .

Met dit project zal nieuwe kennis worden verworven omtrent de identificatie van tolerogene versus immunogene opname van 

stervende/dode kankercellen door dendritische cellen. Hierdoor zal de mogelijkheid ontstaan om in de toekomst meer getarget 

dendritische cel-georiënteerde kankertherapieën te ontwikkelen die uiteindelijk wereldwijd kunnen leiden tot het verlagen van de 

mortaliteit ten gevolge van kanker.

B6;129S6-Gt(ROSA)26Sortm2(CAG-NuTRAP)Evdr/J muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2019-2021

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) apoptose, necroptose, ferroptose, fagocytose, dendritische cellen

ja
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Niet-technische titel van het project Kweken van muizen met A20-deficientie in cellen die CD11c tot expressie brengen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

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.  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.

Bij lijden van de muizen zullen deze geeuthanaseerd worden.

Voor de kweek van deze muizen zullen we het minimum aantal muizen gebruiken dat nodig is. 

Het kweken van muizen op zich heeft geen negatieve effecten op de dieren. Op het einde van de kweek, zullen de muizen gebruikt 

voor breeding geeuthanaseerd worden via cervical dislocatie. 

Er is geen alternatieve methoden. Met behulp van dit diermodel hopen we meer inzicht te krijgen in de rol van het immuunsysteem in 

de ontwikkeling van lupus en mogelijke behandelinstrategieen. Dit kan niet bestudeerd worden met in vitro modelsystemen. 

Voor het kweken van deze lijn zal een minimum aantal breeding kooien onderhouden worden. 

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Muizen waarin A20 afwezig is in CD11c+ DCs ontwikkelen lupus. Het onderhouden van deze lijn is nodig om meer inzichten te krijgen 

in de ontwikkeling van lupus en de rol van auto-antilichamen en DCs daarin. 

Deze muislijn kan meer inzichten brengen in de rol van auto-antilichamen in de ontwikkeling van lupus en kan op langere termijn 

bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe behandelingsstrategieën.

Muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 5 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) A20, auto-immuniteit, DCs, Fc receptoren

ja
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Niet-technische titel van het project De rol van commensale bacteria in de ontwikkeling van huidinflammatie van epidermis-specifieke RIPK1 

knockout muizen

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde 

genen afwezig zijn (i.e. RIPK1). Verder zijn er in de faciliteit ook meer experimentele tools beschikbaar om de immuunrespons tijdens 

huidinflammatie te bestuderen (Flow cytometry, RT-qPCR, histology).  Bovendien is de antibiotica behandeling reeds uitgetest in 

andere modellen van huidiflammatie en kanker in de muis.

Tijdens het uitvoeren van de experimenten zal de algemene gezondheidstoestand van de muizen (lichaamsgewicht) op regelmatige 

tijdstippen worden nagegaan.

24 muizen

16 muizen (P2: matig):  Deze muizen ontwikkelen huidinflammatie, vertonen matige pijncriteria en worden 5 weken na geboorte 

geeuthanaseerd. Op het einde van het experiment zullen de muizen worden geuthanaseerd door CO2 asphyxatie gevolgd door 

cervicale dyslocatie. Door het toedienen van antibiotica via het drinkwater worden geen negatieve effecten verwacht voor de dieren 

Om de fysiologische rol van RIPK1 in de huid te bestuderen, moeten we gebruik maken van dierlijke modellen. Dit type onderzoek 

naar de complexe interactie tussen huidcellen, immuuncellen en bacteriën, die elke in verschillende structurele compartimenten 

bevinden, kan onmogelijk bestudeerd worden met dierloze modellen. 

Het aantal breedingpairs en pups werd zo laag mogelijk gehouden om voldoende proefdieren per groep te includeren zonder in te 

boeten aan statistische significantie.

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het mechanisme van huidinflammatie dat als spontaan phenotype in muizen die deficient zijn voor RIPK1 in de huid zijn optreedt, en 

gelijkenissen vertoont met psoriasis, ophelderen

Kennis opgedaan uit dit project kan leiden tot nieuwe behandelingen van inflammatoire huidaandoeningen.

muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) December 2019 - December 2020

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) epidermis, bacteriële flora, huidontsteking, immuunreactie, RIPK1

ja
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Niet-technische titel van het project De impact van neuramininase gemedieerde immuniteit bij influenza-infectie

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

ja

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 1 jaar 

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) influenza, neuraminidase, vaccinatie

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het Influenza  virus is elk jaar verantwoordelijk voor miljoenen doden. De griep kan veroorzaakt worden door verschillende stammen 

van het virus, en het is gekend dat het zich kan aanpassen door de oppervlakte-eiwitten te veranderen en zo te ontsnappen aan het 

immuunsysteem. Huidige vaccinatiemethoden proberen vooruit te kijken en maken een voorspelling van de stammen die het 

volgende griepseizoen zullen circuleren. Deze voorspellingen zijn echter niet steeds correct, waardoor het vaccin minder effectief 

wordt. Om dit gebrek aan doeltreffendheid op te lossen, verbeteren we de huidige vaccins door een extra molecule toe te voegen. 

Deze molecule is het NA eiwit, van nature aanwezig op het oppervlak van het Influenza virus. In onze experimenten zullen we testen 

of de toevoeging van dit eiwit aan de huidige vaccins de bescherming kan uitbreiden en het vaccin effectief maakt tegen een brede 

waaier aan Influenza stammen. 

Een efficienter griepvaccin kan miljoenen levens redden en kan het lijden verzachten van diegene die de complicaties van deze ziekte 

het meest ondervinden (ouderen en jonge kinderen). Kosten van vaccinatie en hospitalisatie kunnen op die manier dramatisch 

gereduceerd worden.  

De experimenten kunnen het best in muizen uitgevoerd worden, aangezien dit het meest geschikte model is.

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).

700 muizen

Laboratoriummuizen kunnen na een infectie met Influenza A of B asymptomatisch blijven met weinig virusreplicatie, ze kunnen ziek 

worden en volledig herstellen, of ze kunnen eraan sterven. Deze gradaties hangen vooral af van de toegediende dosis van het virus en 

variëren dus van licht tot ernstig. Gevaccineerde muizen zijn gewoonlijk ten minste deels beschermd tegen deze symptomen. Indien 

de dieren ernstige symptomen vertonen, worden ze geëuthanaseerd m.b.v. cervicale dislocatie. Aan het einde van een experiment 

worden alle dieren geëuthanaseerd m.b.v. cervicale dislocatie. 

Om de immunogeniciteit en beschermend potentieel van nieuwe vaccins te testen, kan enkel in vivo gewerkt worden met 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.
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Niet-technische titel van het project Verbeteren van de halfwaardetijd van (kleine) therapeutische eiwitten

Zal het project onderworpen worden aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk 

tijdsbestek? 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

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, bv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 

karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien 

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang 

geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn 

voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het lot van de 

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om 

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, 

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te 

beperken.

neen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum) 2 jaar

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) farmacokinetiek, halfwaardetijd, antilichaam, therapeutische eiwitten

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

In dit onderzoek willen we de farmacokinetiek (halfwaardetijd) van toegediende therapeutische eiwitten in het lichaam nagaan en 

verbeteren. Specifiek willen we de tijd van aanwezigheid in het lichaam en circulatie van twee klassen van eiwitten volgen, namelijk 

het lichaamseigen GM-CSF, wat vaak gebruikt wordt om het immuunsysteem te activeren bij bvb kankerpatienten, en de enkel-keten 

antilichamen die Nanobodies genoemd worden. Beiden zijn kleine eiwitten, die snel verwijderd worden uit het lichaam door o.a. de 

nieren. Om dit te vermijden, koppelen we via een specifieke technologie inerte chemische groepen aan de eiwitten om de zgn. 

hydrodynamische radius van deze te vergroten. Zo kunnen de eiwitten langer circuleren in het lichaam, wat de dosering (en 

kostprijs) kan doen verminderen en het therapeutisch effect sterk kan doen verhogen.

Therapeutische eiwitten vormen een belangrijk deel in het behandelen van chronische ziektes zoals kanker of ouderdomsziektes, en 

in het voorkomen en genezen van infectieziekten. Vaak echter zijn deze eiwitten klein in grootte, wat de halfwaardetijd van deze in 

het lichaam negatief beïnvloedt. Dit heeft als gevolg dat de therapeutische waarde soms tekortschiet, er hoge doseringen moeten 

gehanteerd worden of de eiwitten vaak moeten toegediend worden. Een gevolg hiervan is op zijn beurt een hoge kostprijs van de 

behandeling en mogelijkse bijwerkingen, zoals overgevoeligheid (immuunresponsen, allergische reacties) of ondergevoeligheid (geen 

werkzaamheid meer) tegen de toegediende eiwitten. Door de circulatie in het lichaam te verbeteren (verhoogde halfwaardetijd) 

kunnen we dosering en kostprijs naar beneden halen, en dus bijgevolg bijwerkingen ook verminderen.

Muizen

Muizen zijn de kleinste proefdiersoort die bruikbaar zijn voor farmacokinetische studies.

Intraveneuse en intraperitoneale injecties zullen met de nodige expertise en onder asceptische omstandigheden toegediend worden.

625

De eiwitten worden toegediend via intraveneuse injectie (licht). Terminale bloednames worden gedaan onder intraperitoneale 

toegediende terminale verdoving (terminaal). Terminale bloednames worden gevolgd door euthanasie via cervicale dislocatie.

Voor farmacokinetische studies (d.i. de circulatietijd of aanwezigheid in de tijd van moleculen in het lichaam) kan enkel in vivo 

gewerkt worden met 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.
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