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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Optimalisatie van een in vivo intestinal leakage model via een verhoogde dosis aan
coccidiose vaccin bij vleeskippen.
36 dagen, 13 januari 2020- 18 februari 2020.
vleeskippen, intestinal leakage, model, gezondheid
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In het project wordt nagegaan welk verhoogde vaccinatie dosis zorgt voor een simulatie
van intestinale doorlaatbaarheid bij vleeskippen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120 vleeskippen

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
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)

Het toevoegen van pensbestendige aminozuren in een laag eiwit rantsoen om de stikstof uitscheiding
via de mest te verminderen, zonder daling van de melkproductie.
09/01/2020 tot 09/04/2020
melkvee, aminozuren, methionine, lysine, histidine, laag eiwit, reductie stikstof, milieu
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Holstein Friesian melkkoeien uit de eigen melkveestapel

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

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 voederproef zal doorgaan in de 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Wanneer een proef wordt uitgevoerd is het belangrijk om voldoende dieren te gebruiken zodat
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
zeker nodig waren om duidelijke en betrouwbare 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.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Effect van een nieuwe enzymmix op de energie verteerbaarheid bij vleesvarkens
02.03.2020 tot 19.03.2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Verteringsenzym, energie, verteerbaarheid, vleesvarkens, NSP (non-starch polysaccharides)
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Deze proef kadert binnen een registratieprocedure voor een nieuwe enzymmix bij
vleesvarkens.Vooraleer 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.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De gebruikte enzymes kunnen ertoe leiden dat een voeder beter benut wordt, waardoor de
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
impact op het milieu lager wordt.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Er zullen vleesvarkens worden gebruikt.
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

12

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

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

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Ervaring uit voorgaande proeven leert ons dat we met een minimaal aantal van 6 dieren per
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk behandeling een betrouwbare inschatting kunnen maken van de verteerbaarheid.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De effectiviteit van de nieuwe enzymmix moet worden aangetoond binnen de diercategorie
(soort + gewichtsklasse) waarvoor het bedoeld is.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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.
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Niet-technische titel van het project

Verbeteren van welzijn bij leghennen met vrije uitloop door stimuleren van natuurlijk gedrag

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

mei 2020 - augustus 2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

pluimvee, leghennen, vrije uitloop, welzijn, verrijking, insecten

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan een beter welzijn van leghennen gehouden met vrije uitloop door
verminderen van stress en verenpikken, en een beter gebruik van de vrije uitloop. Zowel blootstelling aan groen
licht tijdens ei-incubatie als stimuleren van scharrelgedrag (op jonge leeftijd), zouden het ontwikkelen van
verenpikken beperken. Daarnaast is het een gekend fenomeen dat leghennen de vrije uitloop zelden volledig
benutten (waarbij ze dichtbij de stal blijven en sommige dieren de stal zelfs niet verlaten), hetgeen verenpikken
in de hand werkt.
Dit onderzoek wil de effecten van drie potentiële managementpraktijken beoordelen op het welzijn van
leghennen met vrije uitloop: 1) blootstelling van de eieren aan groen licht tijdens de incubatie, 2) aanbieden van
levende insectenlarven tijdens de opfokperiode, en 3) aanbieden van levende insectenlarven aan volwassen
leghennen in de vrije uitloop om scharrelgedrag te bevorderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit experiment zal potentieel leiden tot managementpraktijken die geïmplementeerd kunnen worden op
commerciële leghennenbedrijven om het dierenwelzijn te verbeteren. Door vermindering van verenpikken en
bijgevolg ook van sterfte door kannibalisme, zullen deze praktijken tevens de bijbehorende economische
verliezen reduceren. Voorts zal dit onderzoek ook bijdragen tot kennis over de individuele variatie in het gebruik
van de vrije uitloop en de effecten van de verschillende managementpraktijken op de capaciteit van de hersenen
om met stress om te gaan. Dit onderzoek zal dus enerzijds leiden tot wetenschappelijk onderbouwde
managementpraktijken om welzijn van leghennen te bevorderen en anderzijds tot een meer gevoelige en
objectieve methode om dierenwelzijn op langere termijn (post mortem) te beoordelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

kippen (Gallus gallus domesticus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

400

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de 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 een lichte kortstondige stress ervaren bij het hanteren door de onderzoekers om hun welzijn te
scoren op verschillende tijdstippen. Het geselecteerde ras (ISA Brown) is gekend om zijn handelbaar karakter en
vrij geringe stress-reactie bij hantering. Op het einde van het experiment zal een deel (56 van 400) van de
leghennen geëuthanaseerd worden om hersenweefsel te kunnen verzamelen. De overige leghennen zullen worden
aangeboden ter adoptie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien dit experiment de effecten van bepaalde managementpraktijken op het diergedrag wil onderzoeken, is
het niet mogelijk om een dierloze methode te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het dieraantal is zorgvuldig berekend om met een zo klein mogelijk aantal dieren potentiële effecten van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk verschillende managementpraktijken te kunnen aantonen. De basis voor deze berekening was de grootte van de
te verwachte verschillen (én de variatie) van vergelijkbare managementpraktijken beschreven in reeds bestaande
proefdieren gebruikt worden.
wetenschappelijke publicaties bij het uitvoeren van gedragstesten (zoals beoordelen van angst). Het aantal
managementpraktijken dat zal worden getest en het aantal dieren per testgroep is hierop afgestemd.
3.Verfijning (maximaal 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 huisvesting van de leghennen (mobiele stallen met vrije uitloop inclusief boombeschutting) zorgt reeds voor
verrijking die natuurlijk gedrag van de leghennen toelaat. Het doel van dit experiment is om effecten van
bijkomende verrijkingsstrategieën (tijdens de opfok en de legperiode) te bestuderen. Daarnaast werd een ras (ISA
Brown) geselecteerd dat gekend is om zijn handelbaar karakter en vrij geringe stress-reactie bij hantering.

Verklaar de maatregelen die 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 dagelijks gemonitord door ervaren dierverzorgers. Wanneer problemen worden opgemerkt,
wordt de onderzoeker en indien nodig de bedrijfsdierenarts gecontacteerd, en worden gepaste maatregelen
genomen. Milde gevallen van veder- en/of huidbeschadiging worden getolereerd (maar zorgvuldig opgevolgd)
aangezien effecten op dit type letsels zal worden onderzocht.
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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

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vleeskuikens, vochtgehalte, strooiselkwaliteit, ammoniakemissies
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Deze dierproef kadert in een project waarbij de algemene doelstelling is: "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 vochtgehalte van strooisel op de NH3-emissie te
identificeren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

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

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskuikens Ross 308, mannelijk

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Graad van ernst: matig = 720 dieren, Graad van ernst: geen = 1440

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

Matig (576 dieren): Het niet gehuisvest zijn volgens de normen van de proefdieren.
Manipulatie op d10, d18, d28 en d39 voor het wegen van de dieren en voor het bepalen van
de graad van voetzool- en haklaesies, dit bij 16 dieren per pen. De dieren komen nadien in
de handelscircuit terecht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze proef is gebaseerd op enerzijds een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aanbevolen bezettingsdichtheid enigszins conform met de gangbare bezetting op de
vleeskuikenbedrijven en de sterftegraad tijdens de eerste levensweek. Het aantal is
proefdieren gebruikt worden.
bovendien gebaseerd op gebruikelijke aantallen die terug te vinden zijn in de literatuur en
op basis van vorige proeven.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het is diersoortspecifiek onderzoek
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 een 2-dagelijkse controle uitgevoerd m.b.t. voeder- en watervoorziening, het
stalklimaat en het welzijn en gezondheidstoestand van de dieren. 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.
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Niet-technische titel van het project

Effect van hydroliseerbare tannines op de darmmorfologie, metabolisme en verteerbaarheid
bij vleeskuikens.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

18/05/2020 - duurt 42 dagen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

tannines - vleeskuiken - metabolisme - darmmorfologie- nutrientenverteerbaarheid
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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. Tijdens vorige
proeven is gebleken dat tannines ook een invloed hebben op darmmorfologie. De darmen
waren sterker ontwikkeld met tannines als additief, zowel macroscopisch als microscopisch.
Het doel van volgende proef is om dit effect verder te onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Wanneer de mogelijke invloeden van tannines op darmmorfologie in kaart worden
gebracht, kunnen deze omgezet worden in toedieningsschema's ter bevordering van de
uitbouw van het uiterst belangrijke darmstelsel bij vleeskuikens waardoor deze dieren
weerbaarder kunnen worden voor verscheidene darmproblematieken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

kip (ras:ROSS 308)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden wekelijks gewogen en ze worden 1 dag tijdens de ronde op een brede
kunststof rooster geplaatst ter bepaling van verteringscoefficienten (ad libitum voeder en
water blijven beschikbaar). Alle dieren worden na een periode geëuthanaseerd. Omdat de
dieren ook fysiek individueel worden gehouden is de erstigheidsgraad matig (dieren kunnen
elkaar ten alle tijden elkaar zien vanwege de transparante tussenschotten). De reden van
individuele huisvesting is het opvolgen van individuele prestaties zoals voederopname en
voederconversie en om deze te kunnen linken aan darmgezondheid. Ook worden hierdoor
mogelijke hok en groepseffecten vermeden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De keuze van het aantal herhalingen en dieren is gebaseerd op literatuur en voorgaand
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk verterings- en prestatieonderzoek waarbij zo weinig mogelijk maar toch voldoende
herhalingen gebruikt worden om statistisch betrouwbare resultaten te produceren.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Omdat dit voederadditief gebruikt zal worden in de pluimveehouderij is het gebruik van
kippen als proefdier vanzelfsprekend.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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. De verrijking van
elk individueel hok bestaat uit gekleurde plastic ballen (6 cm) die de dieren kunnen
manipuleren.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de verteerbaarheid bij toevoeging van een protease bij vleeskippen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 dagen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vleeskippen, vertering, protease
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van het project is te onderzoeken in welke mate het te testen protease de
verteerbaarheid bij vleeskippen bevordert.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Proteasen zijn enzymes die de verteerbaarheid van eiwitten bevorderen. Eiwitten zijn
opgebouwd uit aminozuren; waarvan bepaalde belangrijker zijn dan andere voor de
vleeskippen. Het is bijgevolg belangrijk dit te onderzoeken, zodat onderzocht kan worden
of de bijdrage tot de essentiële aminozuren verhoogd wordt. Zo wordt de efficiëntie van
het voeder verhoogd, waardoor een verhoogde bijdrage aan de gezondheid van het dier en
aan de duurzaamheid bekomen wordt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskippen, Ross 308 (mannelijk)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

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?

Het verwacht niveau van ongemak is: matig. Voor de bepaling van de ileale verteerbaarheid
worde de vleeskippen gedurende 4 dagen op verteringseenheden gehouden. Deze geven de
dieren mogelijks stress, aangezien de dieren op deze verteringseenheden beperkter zijn in
hun bewegingsvrijheid. Hierdoor kunnen de verteringseenheden als dieronvriendelijk
aanzien worden.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn momenteel geen alternatieve (dierloze) methodes beschikbaar voor het uitvoeren van
dierspecifiek verteringsonderzoek. Het te testen protease wordt aan het voeder van
vleeskippen toegevoegd, bijgevolg is een in vivo studie nodig om de verteerbaarheid bij
vleeskippen te onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal herhalingen is gebaseerd op vorige verteringsproeven met enzymes; hierbij werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voor het aantal dieren rekening gehouden dat voldoende staal voor de analyses zal
beschikbaar zijn, waarbij dit aantal toch tot een minimum berperkt wordt.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 duur op de verteringseenheden wordt beperkt tot 4 dagen, om het ongemak voor de
dieren zo kort mogelijk te houden. Twee keer per dag wordt een controle uitgevoerd op de
aanwezigheid van voeder en water, de gezondheidstoestand van de dieren en het
stalklimaat door ervaren technici en dierverzorgers. Indien nodig wordt de
bedrijfsdierenarts gecontacteerd en een dier onmiddellijk verwijderd uit de proef.
Voorafgaand aan het verteringsonderzoek, worden de dieren gehuisvest op
grondhuisvesting (strooisel), zodat natuurlijk gedrag mogelijk is.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Training nieuwe werknemers: bloedname en injectietechnieken bij kippen
25 maart 2020 - 30 april 2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

training, bloedname, injectietechieken, kippen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
je
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project heelf als doel nieuwe werknemers op te leiden in bloedname en
injectietechnieken bij kippen (ter hoogte van de vleugelvene, een routinematig gebruikte
techniek), zodat de werknemers op een deskundige manier stalen zullen kunnen nemen bij
toekomstige dierproeven.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Training van de nieuwe werknemers in bloedname en injectietechnieken zal bijdragen aan
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
een deskundige en veilige staalname bij toekomstige dierproeven.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

kippen (Gallus gallus domesticus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

10

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

De dieren zullen een milde vorm van stress ervaren tijdens het hanteren en milde,
kortstondige pijn tijdens de injectie van de naald (1-2 maal per dier). Na het einde van het
experiment, zullen de kippen ter adoptie worden aangeboden (indien mogelijk) of op
humane wijze worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Er zijn geen dierloze alternatieven beschikbaar om nieuwe werknemers te trainen in het
hanteren van kippen om bloed te nemen of te injecteren ter hoogte van de vleugelvene.

Het aantal dieren (maximum 10 kippen) dat gebruikt zal worden, is gebaseerd op de
ervaring van de trainer om de nieuwe werknemers succesvol en deskundig op te leiden.
Mogelijk worden niet alle dieren gehanteerd en bemonsterd.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Voor deze diersoortspecifieke training wordt er voor hergebruik van leghennen (die reeds
aan een eerdere dierproef deelnamen) gekozen.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 training zal gebeuren onder begeleiding en supervisie van een ervaren medewerker en
met een minimaal aantal dieren.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

GrASTech: Precision livestock farming (plf) technologieën om broeikasgasemissies aan te
pakken bij grazende runderen
1 december 2019 - 1 december 2022
emissies methaan reductie enterisch PLF melkvee beweiding grazen efficiëntie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De enterische emissies in Vlaanderen dienen tegen 2030 met 19% gereduceerd te worden
t.o.v. 2005. dit project onderzoekt de mogelijkheden van beweidingsbeheer binnen de
geldende afspraken voor weidemelk (120 dagen – 6 uur per dag) en zet in op optimaal
inplannen van het aantal beweidingsuren en bijsturen van het rantsoen in de stal al dan
niet met gebruik van methaanreducerende voederadditieven. De koolstofvoetafdruk van
weidemelk is niet gekend en wordt in hoofdzaak bepaald door enerzijds de methaanemissie
bij grazende dieren (waarvan onvoldoende data beschikbaar) en anderzijds de
koolstofvoetafdruk van de opgenomen voedermiddelen. De impact van grazen t.o.v. inkuilen
en verschillende weidesystemen en/of extra reductiestrategieën worden in dit project in
kaart gebracht via levenscyclusanalyse van ‘cradle’ to ‘gate’.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Dit project zal kennis omtrent de emissies van grazende melkkoeien voortbrengen die
gebruikt wordt om effciëntieverbeteringen te realiseren in de praktijk met het oog op het
reduceren van de enterische emissies geproduceerd door melkvee. Daarnaast wordt
onderzocht hoe beweidingsbeheer en managementaanpassingen zoals voederstrategie en
methaanreducerende voederadditieven de emissies verder kunnen reduceren om zodoende
de beoogde
Runderen
rasreductie
Holsteinte realiseren.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Er worden 24 koeien gebruikt binnen deze proef.

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

De verwachte negatieve effecten van de beschreven dierproeven zijn van lichte aard. De
koeien ondervinden enig ongemak vanwege het frequent vastzetten en inbrengen van
pensbolussen alsook het rectaal nemen van meststalen. De negatieve effecten zijn van
voorbijgaande aard, en de dieren zullen na de proef opnieuw deel uitmaken van de
bedrijfskudde op het melkveebedrijf.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Vermits het de bedoeling is om data (waaronder analyses van melk, mest en enterische
emissies) te gebruiken voor het monitoren van melkkoeien, is het gebruik van een methode
zonder proefdieren niet mogelijk. Gezien verder het reeds aangetoonde belang van de te
analyseren enterische emissies, is een onderzoek zonder gebruik van deze staalnames niet te
verantwoorden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 aantal dieren is het minimale aantal nodig voor een correcte statistische analyse van de
proefresultaten.

Verklaar de maatregelen die 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 kortstondig moment van stress en lichte pijn wordt verwacht bij het nemen van
meststalen alsook bij het inbrengen van de bolussen in de pens. Om de negatieve gevolgen
voor het dier te beperken, gebeuren de staalnames op een snelle en efficiënte wijze door
gedegen en goed opgeleid personeel.

Aangezien het project zich toespitst op het verzamelen en interpreteren van data van
melkvee gehouden in praktijkomstandigheden, is het gebruik van runderen een vereiste. De
fysiologie van een rund is zo specifiek wat methaan betreft dat geen alternatieven mogelijk
zijn.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Respons en genezing na verstoring darmgezondheid
23/03/2020 - 15/07/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Protocoloptimalisatie, darmgezondheid, biomerkers

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Voor de ontwikkeling van een varkenmodel voor darmgezondheid wordt tijdens dit project
de darmgezondheid van de varkens verstoord door toediening van specifieke producten
(oraal of ingespotend in de bilspier). We verwachten hierna veranderingen in bepaalde
biologische merkers, die kunnen gebruikt worden om de veranderingen in de darm te
kwantificeren. Tijdens deze proef testen we vier verschillende darmverstorende methoden
en onderzoeken of de darm zich terug herstelt na het beeindigen van de toediening. Dit
geeft ons meer inzicht in hoe de dieren reageren en welke producten het beste gebruikt
worden om voedingsproducten met een preventieve of curatieve werking op
darmgzondheid te testen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

60

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

Deze proef valt binnen de categorie ernstig omdat de dieren gedurende een periode van
maximaal 24 dagen gehouden worden op metabole kooien met beperkte bewegingsvrijheid.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Deze studie dient als verkennende studie om de variatie tussen dieren vast te stellen.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Daarvoor werd het aantal dieren gekozen op basis van gebruikte aantallen in de literatuur.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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 voeder, gemakkelijker te manipuleren,
langetermijnstudies mogelijk, dezelfde fysiologische relevantie). In dit project worden jonge
varkens met gelijkaardige afmetingen gebruikt als model voor volwassen minivarkens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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.
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Niet-technische titel van het project

Dosis respons verteringsproef met een emulgator bij vleeskippen, gecombineerd met een
enzymenmix verteringsproef

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

8 dagen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vleeskippen, vertering, emulgator, enzyme
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van het project is te onderzoeken of de emulgator in een lagere dosering ook
significant de verteerbaarheid bij vleeskippen bevordert, en of welk effect de enzymenmix
op de verteerbaarheid heeft.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Tijdens deze proef wordt onderzocht of een lagere dosering van de emulgator ook een
significant effect heeft op de verteerbaarheid van het voeder. De mogelijkheid van een
lagere dosering leidt tot een lagere kost, additioneel op het voordeel van een duurzamer
voeder en een beter dierenwelzijn.
Verder wordt ook gekeken welk effect de enzymenmix op de vertering heeft, wat kan
bijdragen tot een verduurzaming van het voeder en een beter dierenwelzijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskippen, Ross 308 (mannelijk)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

105

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwacht niveau van ongemak is: ernstig. Voor het verteringsonderzoek, zullen de
dieren gedurende 8 dagen op verteringseenheden gehuisvest zitten. Hierdoor kunnen ze
stress ervaren. Hun bewegingsvrijheid op de verteringseenheden is immers beperkter,
waardoor ze als dieronvriendelijk aanzien kunnen worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor het uitvoeren van verteringsonderzoek bij vleeskippen, is momenteel nog geen
alternatieve dierloze methode beschikbaar. Aangezien de producten aan vleeskippenvoeder
toegevoegd zullen worden, is een in vivo studie nodig om de verteringsefficiëntie bij
vleeskippen te onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van voorgaande verteringsproeven, werd het aantal herhalingen en het aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dieren vastgelegd; hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen een minimum aan dieren
en een maximum aan statistische waarde.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 duur op de verteringseenheden wordt beperkt tot 8 dagen, om het ongemak voor de
dieren zo kort mogelijk te houden. Tweemaal daags wordt een controle uitgevoerd op de
aanwezigheid van voeder en water, de gezondheidstoestand van de dieren en het
stalklimaat, dit door ervaren technici en dierverzorgers. Indien nodig wordt de
bedrijfsdierenarts gecontacteerd en een dier onmiddellijk verwijderd uit de proef. De dieren
worden voor en na het verteringsonderzoek gehuisvest op grondhuisvesting (strooisel),
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
zodat natuurlijk gedrag mogelijk is.
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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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

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vleeskuikens, RE-gehalte, precisievoeding, ammoniakemissie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Deze dierproef kadert in een project waarbij de algemene doelstelling is: "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 vochtgehalte van strooisel op de NH3-emissie te
identificeren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

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

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskuikens Ross 308, mannelijk

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

744

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

Ernstig: Huisvesting van 2 dieren/hok (24in 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. Graad van ernst: geen = 720

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze proef is gebaseerd op enerzijds een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aanbevolen bezettingsdichtheid enigszins conform met de gangbare bezetting op de
vleeskuikenbedrijven en de sterftegraad tijdens de eerste levensweek. Het aantal is
proefdieren gebruikt worden.
bovendien gebaseerd op gebruikelijke aantallen die terug te vinden zijn in de literatuur en
op basis van eerdere resultaten van studies met een vergelijkbaar proefopzet.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het is diersoortspecifiek onderzoek
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 een 2-dagelijkse controle uitgevoerd m.b.t. voeder- en watervoorziening, het
stalklimaat en het welzijn en gezondheidstoestand van de dieren. 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.
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Niet-technische titel van het project

Relatie kuikenkwaliteit en posthatch prestaties

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

42 dagen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vleeskuikens, kuikenkwaliteit, gewicht, lengte
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Vandaag de dag streeft men naar het antibiotica-vrij produceren van vleeskuikens. Echter
vaak worden antibiotica reeds de eerste week ingezet wanneer blijkt dat de kuikens ten
gevolge van het uitkippen, transporteren of niet onmiddellijk drinken en eten een slechte
opstart maken. Daarom focust dit onderzoek zich op de kwaliteit van ééndagskuikens. Een
goede kuikenkwaliteit primeert voor de verdere prestaties en gezondheid van de
vleeskuikens. Echter een goede kuikenkwaliteit is moeilijk te definiëren en wordt vaak
eerder subjectief bepaald. Daarom is het doel van dit experiment om na te gaan welke
parameters mbt kuikenkwaliteit gerelateerd zijn aan de slachtleeftijd data.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Omdat een optimale kuikenkwaliteit van primordiaal belang is voor de verdere prestaties
van de vleeskuikens is een objectieve definiëring van kuikenkwaliteit vereist. Hiertoe moet
onderzocht worden welke parameters van 1dagskuikens voorspellend zijn voor de prestaties
van de vleeskuikens tot op slachtleeftijd. Daarom is het doel van dit experiment om na te
gaan welke parameters mbt kuikenkwaliteit gerelateerd zijn aan de slachtleeftijd data. Op
deze manier kan een goede definiëring van optimale kuikenkwaliteit bekomen worden.
Hetgeen niet enkel economische voordelen heeft voor de pluimveehouder, maar ook de
diergezondheid en minder antibioticagebruik in de hand zal werken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

vleeskuikens (hanen en hennen)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

mannelijke en vrouwelijke vleeskuikens ROSS 308, 195 per geslacht

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

Lichte ernst: aanbrengen van een vleugeltag die gedurende de eerste 3 weken blijft zitten

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Momenteel is een in vivo proef nodig, omdat verbanden tussen kuikenkwaliteit en gegevens
op slachtleeftijd bepaald zullen worden

De keuze van het aantal herhalingen/dieren in deze proef is gebaseerd op basis van vorige
proeven uitgevoerd op de onderzoekseenheid alsook op literatuurgegevens.
Diersoortspecifiek onderzoek. De dieren worden gehuisvest conform de normen van
proefdieren. Verder wordt een 2-dagelijkse controle uitgevoerd. Indien een dier mogelijk
ongemak ervaart omwille van ziekte of verwondingen, dan wordt de bedrijfsdierenarts
gecontacteerd.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De dieren worden in optimale omstandigheden gehuisvest en worden nauwlettend in het
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, oog gehouden om onnodig pijn en lijden te voorkomen. Indien er dieren toch lijden wordt
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Invloeden van een offshore windmolenpark op de beweging van schol door middel van
zenderen
06/2020-12/21

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

tagging - schol - Noordzee - windmolenparken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
je
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project zal de invloeden onderzoeken van offshore windmolenparken op schol, één van
de belangrijkste commerciële vissoorten voor de Belgische visserijsector. Door de vissen te
voorzien van een zender die geluidssignalen uitstuurt, kunnen hun bewegingen nabij het
windmolenpark gevolgd worden. Zo kan er kennis worden opgedaan over de tijd die de
vissen spenderen nabij de windmolens en of ze na hun wintertrek ook opnieuw terugkeren
naar het windmolenpark. Met deze kennis kan kunnen dan eventuele positieve of negatieve
gevolgen van zo'n windmolenpark worden achterhaald.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Aangezien schol een heel belangrijke commerciële soort is voor de Belgische visserij, is het
belangrijk om te weten hoe een windmolenpark deze soort beïnvloedt. Met de opgedane
kennis kunnen adviezen worden geformuleerd voor de visserijsector en voor de beheerders
van de windmolenparken. Deze laatste beslissen over hoe zo'n windmolenpark eruit ziet en
welke activiteiten er wel of niet mogen plaatsvinden. Dit kan belangrijke gevolgen hebben
voor de vissen die er voedsel zoeken en er zich eventueel in verschuilen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Schol, een platvissoort die typisch is voor de Belgische Noordzee.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

50 schollen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden opgevist met een hengel. Hierdoor ontstaat een kleine wonde aan
de lip van de vis. Daarnaast zullen er ook nog onder verdoving twee hechtingen worden
aangebracht aan de bovenkant van de vis om de zender vast te maken. Het vastnemen van
de vissen en de handelingen die ermee worden gedaan zullen de dieren ook enige stress
bezorgen. Deze zal echter beperkt blijven, omdat de totale duur van de handelingen minder
zal zijn dan 2 uur. De graad van ernst wordt mild geschat. Na het aanbrengen van de
zender worden de dieren opnieuw vrijgelaten in het wild.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien natuurlijk gedrag van schol zal worden bestudeerd in het wild, kan er geen
gebruik worden gemaakt van een andere methode zonder het gebruik van dieren. Andere
studies hebben dit soort onderzoek al uitgevoerd, maar hier werden rondvissen zoals
kabeljauw en steenbolk gebruikt. Platvissen, zoals schol, en rondvissen leven op een volledig
andere manier en de resultaten van deze onderzoeken kunnen dan ook niet gebruikt
worden om de verspreiding van platvissen ten opzichte van een windmolenpark te
bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er wordt in dit onderzoek samengewerkt met een wetenschapper die al heel wat ervaring
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk heeft op vlak van het zenderen van vissen. Het minimum aantal dieren werd op basis van
zijn expertise en andere wetenschappelijke artikels bepaald.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Schol is een platvissoort die typisch is en een goede status heeft voor het Belgisch deel van
de Noordzee en die ook veel voorkomt waar de windmolenparken zich bevinden. Deze
vissen voeren ook wintermigraties uit om te paaien, waardoor het interessant is om te
kijken of ze na deze verplaatsing ook opnieuw terugkeren naar dezelfde plaats om zich te
voederen.

Verklaar de maatregelen die 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 vissen zullen verdoofd worden met behulp van tricainemesylaat (MS222), een erkend
verdovingsmiddel voor vissen die in de voedselketen kunnen terechtkomen, zodat de
pijnervaring bij ingreep zelf tot een minimum wordt herleid. De ingreep zal zo snel mogelijk
worden uitgevoerd om het stressniveau bij de dieren te beperken. De dieren worden na de
ingreep ook geobserveerd tot ze opnieuw op een normale manier kunnen zwemmen. Pas
daarna worden ze vrijgelaten. Er zal voor de effectieve taggingstudie ook een pilootstudie
worden uitgevoerd om de effecten van het taggen na te gaan.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Verbeteren van de darmgezondheid van pas gespeende biggen via het voeder
4/06/2020 tot 27/08/2020 (3 maand)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

speenstress, groeiprestaties, darmgezondheid, E. coli
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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 en in vivo proeven en zal in deze proef ook in vivo getest worden
door opvolging van groeiprestaties, mest, bloed en darmgezondheid.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

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 en salmonella. Indien dit product ook in vivo effectief blijkt, kan het
ingezet worden in praktijk ter ondersteuning van het spenen en mogelijks ook
antibioticagebruik reduceren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varkens: biggen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

PK1: 180

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

60 dieren worden geeuthanaseerd voor verdere staalname (darm + bloed). We hebben
ervaring met de uit te voeren handelingen, dus de stress die optreedt tijdens deze kan tot
een minimum beperkt worden. Bloed wordt intracardiaaal genomen na algemene
verdoving, net voor euthanasie. Daarnaast worden bij 120 andere biggen mestmonsters
verzameld 7, 14 en 21 dagen na spenen (evt. na rectale stimulatie).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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.
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Effect van een nieuwe enzymmix op de energie verteerbaarheid bij vleesvarkens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

17.08.2020 tot 03.09.2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Verteringsenzym, energie, verteerbaarheid, vleesvarkens, NSP (non-starch polysaccharides)

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Deze proef kadert binnen een registratieprocedure voor een nieuwe enzymmix bij
vleesvarkens.Vooraleer 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.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Niet alle componenten van een voeder zijn verteerbaar voor varkens. Door extra enzymes
toe te voegen kan de benutting van het voeder verbeteren, waardoor de dieren meer
energie halen uit hetzelfde voeder. De gebruikte enzymes kunnen dus ertoe leiden dat een
voeder beter benut wordt, waardoor de impact op het milieu lager wordt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen vleesvarkens worden gebruikt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

12

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

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

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Ervaring uit voorgaande proeven leert ons dat we met een minimaal aantal van 6 dieren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk per behandeling een betrouwbare inschatting kunnen maken van de verteerbaarheid.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De effectiviteit van de nieuwe enzymmix moet worden aangetoond binnen de diercategorie
(soort + gewichtsklasse) waarvoor het bedoeld is.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 het moment van voederen bekijken de dierverzorgers of de dieren goed eten, alert zijn
en geen ongemak ondervinden. Alle afwijkende observaties worden genoteerd op de
stalbladen. In het geval van ziekte (bv slecht eten, diarree, koorts, niet alert zijn) wordt
onmiddellijk een gepaste actie ondernomen. Indien nodig wordt de dierenarts
geraadpleegd. Rubberen bijtcilinders en katoenen touwen worden in de verteringskooien
voorzien als verrijking.
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Het toevoegen van een voederadditief om de methaanemissies bij hoogproductieve dieren te reduceren
en het veilig gebruik van het additief ter vervollediging van het EFSA-dossier

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

07/05/2020 tot 30/09/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

melkvee, additief, methaan, enterische fermentatie, plantenextract, voederstrategie, EFSA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Vanuit het Vlaams energie en klimaatbeleidplan worden reductiedoelstellingen voor de productie
broeikasgassen opgelegd. Methaan, dat ontstaat tijdens de fermentatie in de pens van herkauwers, is
een belangrijke bron van broeikasgassenemissies. Om deze emissies te reduceren zijn er verschillende
mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is het gebruik van voederadditieven. In deze proef wordt het
methaanreducerend potentieel van een voederadditief op basis van een plantenextract geëvalueerd.
Daarnaast dient ter vervollediging van het EFSA (European Food Safety Authority) dossier de veiligheid
van het additief aangetoond te worden. Hiervoor dient een dosis toegediend te worden die gelijk is aan
100 keer de aanbevolen hoeveelheid in de praktijk.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 additief een reducerend effect op de methaanemissies van hoogproductief melkvee bevestigd
wordt kan dit additief bijdragen aan de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Indien het
product ook veilig blijkt te zijn in gebruik, kan het effectief in de praktijk ingezet worden als
methaanreducerende strategie. Op deze manier wordt er gewerkt naa de reductiedoelstelling, opgelegd
door het Vlaams energie- en klimaatbeleid. Door verdere onderbouwing kan dit additief ingezet worden
als voederstrategie in het kader van het convenant enterische emissies 2019-2030.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Holstein Friesian melkkoeien uit de eigen melkveestapel

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

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?

Tijdens deze voederproef hebben de dieren vrije toegang tot voeder en worden 2x per dag gemolken.
Er worden geen nadelige effecten verwacht van het voederen van het methaanreducerend additief.
Indien de dieren het additief in de hoge dosering (100 keer de aanbevolen hoeveelheid) niet opnemen
omwille van de sterke geur en smaak van het additief, moet de dosering verlaagd worden en zullen er
bijkomend aan zoötechnische parameters ook bloedafnames gedaan worden. Het nemen van deze
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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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
methaanemissies en dierprestaties geëvalueerd kunnen worden. Verder kan de veiligheid van het
product alleen in levende dieren onderzocht worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Wanneer een proef wordt uitgevoerd is het belangrijk om voldoende dieren te gebruiken zodat
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
dieren zeker nodig waren om duidelijke en betrouwbare 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.

Het doel is het effect van een voederadditief op de methaanemissies bij melkvee te onderzoeken en
daarbij de veiligheid van het product te evalueren. 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.

Verklaar de maatregelen die 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 voederproef zelf zal geen negatieve effecten hebben op de dieren. Het nemen van bloedstalen 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.
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Bevestiging van de veranderde darmeigenschappen door een specifiek plant koolhydraat in
de voeding en het herstellend effect op de darmen door de afbraak van het specifiek plant
koolhydraat in vleeskippen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

36 dagen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vleeskippen, enzyme, darmgezondheid
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Er zal onderzoek worden uitgevoerd naar het effect van het afgebroken plant koolhydraat
(door een enzyme) op darmintegriteit, darmmicrobiota en darminflammatie. Verder wordt
ook gekeken of verschillende plant bronnen rijk aan het specifiek koolhydraat een
verschillende reactie teweeg brengen op darmintegriteit, darmmicrobiota en
darminflammatie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze proef zal informatie geven omtrent het effect van de voedingscomponent, met
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
mogelijkse verschillen op de bron van afkomst. We zullen ook nagaan of de afbraak van het
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
specifiek plant koolhydraat herstellend werkt op de darm van vleeskippen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskippen, Ross 308 (mannelijk)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

540

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte niveau van ongemak is: licht voor 144 dieren. Bij deze 144 dieren zal bloed
genomen worden op 3 tijdsmomenten (max 5% van lichaamsgewicht in bloedvolume).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Darmintegriteit wordt beïnvloed door cellulaire interacties, microbiotasamenstelling en
immunologische interacties; deze complexe interacties kunnen niet onderzocht worden in
vitro. Verder zijn er ook geen geconfirmeerde of betrouwbare intestinale cellijnen afkomstig
van kippen beschikbaar. Hierdoor is het vereist om toch nog steeds in vivo proeven uit te
voeren op kippen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het aantal dieren te limiteren (en aangezien geen prestatie data wordt vergaard) werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk geopteerd dat de experimentele eenheid het dier is. Het (sociale) welzijn van vleeskippen
komt zeer ten goede bij groepshuisvestiging. Groepering van het laag aantal dieren over
proefdieren gebruikt worden.
verschillende hokken zorgt voor een een verkleind hok effect (statistische belangrijk) en laag
aantal dieren in totaal. Doordat we het totaal aantal proefdieren laag willen houden,
rekening houdend met een praktijkgerichte bezettingsdruk, werd de
huisvestigingsoppervlakte gehalveerd.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 zijn diersoort specifieke proeven.Vanaf dag 0 tot dag 36 worden de dieren gehuisvest
onder normale klimatologische omstandigheden. Voeder en water worden ad libitum
verstrekt. Verder hebben ze ook de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, zoals
scharrelen in het strooisel. Indien wordt bevonden dat sommige dieren hinder ondervinden,
zal een dierenarts dit opvolgen. De dieren worden dagelijks opgevolgd door
dierenverzorgers voor hun gezondheidstoestand en aanwezigheid van voeder en water. De
temperatuur en ventilatie in de stal wordt ook dagelijk gecontroleerd.
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Verbeteren van de levensomstandigheden van vrouwelijke fokkonijnen en hun jongen in een
groepshuisvestingssysteem met nadruk op omgevingsverrijking en bezetting.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

26/06/2020 tem 31/06/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

voedsters, agressie, stress, huisvesting, omgevingsverrijking, bezetting, welzijn
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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 vrouwelijke
fokkonijnen (voedsters) die hun 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 samen gezet als hun jongen al ouder zijn en
meer weerbaar. Het project heeft als doel de konijnenhouderij een zicht te geven op de meest optimale parttime
groepshuisvesting met voedsters met oog voor productiviteit en welzijn, zowel bij de jongen als de voedsters.
Hiervoor wordt in dit onderzoek het effect van extra verrijking (2de platform niveau, PVC buizen en
graafmogelijkheden) en een lagere bezetting (minder dieren per m²) onderzocht op het welzijn van de dieren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Konijnen zijn sociale dieren en leven in groep voor een groot deel van hun levensloop. De vrouwtjes (voedsters) en
de mannetjes (rammen) leven in een sociale hiërarchie. In een nieuwe groep zal de rang bepaald worden door
agonistisch gedrag. Hierbij bedreigen en vechten dieren onder elkaar om hun positie op te eisen. Dit soort gedrag
leidt zelden tot echte vechtpartijen waarbij er gewonden vallen. De rang van de voedsters in de groep bepaalt hun
toegang tot de meest ideale nestplaatsen.
In de konijnenhouderij worden voedsters individueel gehuisvest met hun jongen. Omdat ze mogelijks kunnen
profiteren van een groepshuisvesting met meerdere voedsters wordt momenteel onderzoek verricht. Omdat
voedsters agressief zijn ten opzichte van elkaar als hun jongen nog heel jong zijn is het beter te wachten tot de
jongen wat ouder zijn. Deze dierproef probeert te onderzoeken of extra verrijking in hun omgeving en minder dieren
per m² een positief effect hebben op het samenleven van voedsters.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Konijnen aangekocht bij een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van fokkonijnen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

66 Hycole voedsters zullen worden ingezet in de proef. Bij de proef horen ook 2600-3000 jongen die door de
voedsters worden geworpen. Afhankelijk van de worpgrootte kunnen deze aantallen verschillen van de werkelijkheid.

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de 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 een aantal keren opgepakt worden om te wegen en te inspecteren op verwondingen. Verder zullen
handelingen uitgevoerd worden die horen bij het dagelijks management in een konijnenhouderij (dagelijkse
inspecties, voederen, verplaatsen,...). Negatieve effecten kunnen plaatsvinden wanneer de voedsters met hun jongen
in groep worden gebracht waarbij onderlinge vechtpartijen om de rangorde vast te leggen kunnen voorkomen.
Vechten is echter natuurlijk gedrag en dit gaat normaal gezien over na een aantal uur. Aangezien we hier in een
commerciële setting werken beschikken de voedsters over een beperkte ruimte en verwachten we 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. Daarnaast
zullen de jongen worden gemerkt met een tattoonummer voor herkenning. Dit zal een kort ongemak veroorzaken
voor de jongen.
Na de proef zullen de voedsters worden aangeboden ter adoptie of geëuthanaseerd worden voor educatieve
doeleinden. Het kan zijn dat enkele voedsters worden gehouden voor verder wetenschappelijk onderzoek. De jongen
zullen worden aangeboden aan het slachthuis tenzij er interesse is voor adoptie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De proef is soort-specifiek en tracht het welzijn van voedsters en hun jongen te optimaliseren. Hierbij is het
observeren van gedrag, groei en verwondingen belangrijk wat kan afwijken bij andere diersoorten. Naar onze kennis
zijn hier geen alternatieve methoden zonder dieren voor beschikbaar.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voorafgaand aan de proeven werd in overleg met een statisticus bepaald hoeveel dieren er nodig zijn om de proef
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voldoende 'gewicht' te geven m.a.w. om een betrouwbaar resultaat te bekomen. Verder werden de aantallen
gebaseerd op eerdere onderzoeken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Deze studie bestudeert het effect van groepshuisvesting op het gedrag en gewicht van konijnen. Een alternatief
diervriendelijk model is hiervoor niet beschikbaar.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 aankomst van de voedsters op de testsite wordt er een gewenningsperiode van 2 weken voorzien. De voedsters
worden in het begin individueel gehuisvest in welzijnskooien (voorzien van platform en knaagblok) en krijgen de
kans aan de dagelijkse routine van de dierenverzorgers te wennen.
Het wegen en controleren op verwondingen wordt zo uitgevoerd dat de handelingen niet te lang duren. Beloningen
worden bewust niet gegeven om geen aantrekking te initiëren bij de dieren wat kan interfereren met de
gedragsanalyses. Antibiotica en pijnstillers worden enkel gegeven op advies van een dierenarts.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Het toevoegen van een voederadditief om hoogproductieve dieren te steunen tijdens stress situaties
en het nagaan of vitamine E deels kan vervangen worden door het commercieel anti oxidatief
01/10/2020 tot uiterlijk 31/12/2020
melkvee, additief, vitamine E, oxidatieve stress, antioxidant
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Vitamine E is een vitamine van belang bij het ontgiften van schadelijke stoffen (oxidanten), die
ontstaan tijdens grote inspanningen (melkproductie en groei). Echter is vitamine E niet de enige stof
die deze werking heeft, ook andere natuurlijke producten kunnen dit effect hebben. Door een
rantsoen aan te vullen met deze antioxidanten wordt de melkkoe ondersteund waardoor een
optimale productie mogelijk blijft.
In deze proef wordt nagegaan of een deel van vitamine E kan vervangen worden door een
commercieel anti oxidatief product en wat de optimale dosering hiervoor is.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 additief vitamine E deels kan vervangen, dan kunnen natuurlijke componenten
toegevoegd worden aan het rantsoen die de koe helpen te ondersteunen. Ook zijn vitamines dure
ingrediënten en maar een beperkt aantal bedrijven produceren deze. Bij een wereldwijd tekort (wat
eerder al eens voorkwam) kan op deze manier het dier nog altijd ondersteund worden, zonder dat
de prijzen van de rantsoenen de hoogte ingaan. Op deze manier blijft het mogelijk het dier te
ondersteunen en de productie aan te houden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Holstein Friesian melkkoeien uit de eigen melkveestapel

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

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?

Tijdens deze voederproef hebben de dieren vrije toegang tot voeder en worden 2x per dag
gemolken. Er worden geen nadelige effecten verwacht van het voederen van het anti-oxidatief
additief. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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 oxidatieve status in het bloed en dierprestaties geëvalueerd kunnen worden. Verder wordt ook de
optimale dosering bepaald, wat enkel mogelijk is bij praktisch onderzoek.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Wanneer een proef wordt uitgevoerd is het belangrijk om voldoende dieren te gebruiken zodat
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
bleek dat 40 dieren zeker nodig waren om duidelijke en betrouwbare 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.

Het doel is het effect van een voederadditief op de oxidatieve status bij hoogproductief melkvee te
onderzoeken. 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.

Verklaar de maatregelen die 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 voederproef zelf zal geen negatieve effecten hebben op de dieren. Het nemen van bloedstalen 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.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Enegie- en eiwitbehoefte van de senior leghen
16 weken

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Oude leghennen - Energie - Eiwit - Levergezondheid - Verlengde legronde
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met oog op het verantwoord verlengen van de legperiode en het optimaal benutten van het
genetisch potentieel van onze leghennen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de
nutrtionele behoeften van oude leghennen. Het voederen volgens behoefte
(=precisievoeding) is immers noodzakelijk om zowel productie als optimale gezondheid te
garanderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Leghennen - Dekalb White

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

248 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 lot van de dieren na het project?

Klasse licht: op twee meetmomenten zal bij een gelimiteerd aantal dieren een bloedstaal
genomen worden. De niet-geëuthanaseerde leghennen komen na de proef in het
handelscircuit terecht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien leghennen gemiddeld slechts 75-80 weken aangehouden worden, is er zeer weinig
bekend over de nutriëntenbehoefte van oude leghennen. Nutriëntbehoeftes zijn sterk
afhankelijk van productie, algemene gezondheidstoestand, bevedering, … en kunnen dus niet
zomaar geëxtrapoleerd worden. Een nutritioneel tekort of teveel wordt veruiterlijkt in een
veelvoud van fysiologische processen die complexe interacties met elkaar aangaan. Het is
daarom noodzakelijk dat deze dierproef in vivo uitgevoerd wordt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het vereiste aantal herhalingen werd bepaald door middel van een Power analyse op basis
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk van een dataset met gelijkaardige proefopzet en hypothese.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 dierproef vereist een diersoort- en doelgroepspecifieke opzet. Het nutriëntenmetabolisme
van de leghen is immers sterk afhankelijk van leeftijd, stadium van productie en daaraan
gelinkt het productieniveau. Om inzicht te krijgen in de nutriëntbehoefte van oude
leghennen is het dan ook belangrijk om de proefopzet met oude leghennen te realiseren.

Verklaar de maatregelen die 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 volgens praktijkomstandigheden en onder optimale condities
volgens het stalklimaat. De dieren worden dagelijks opgevolgd d.m.v. controles in de vooren de namiddag, in geval van ongemak of leed wordt de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Onderzoeken van het effect van verschillende bronnen van sporenelementen op de
efficientie van de verteringsefficiëntie bij vleeskippen.
9 dagen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vleeskippen, vertering, sporenelementen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van het project is om te onderzoeken wat het effect is van het supplementeren
van verschillende sporenelementen op de verteringsefficiëntie bij vleeskippen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Sporenelementen zijn essentieel voor de normale groei en gezondheid van dieren. Deze
kunnen onder verschillende vorm worden toegediend met een verschil in biologische
beschikbaarheid. Sporenelementen met een verhoogde biologische beschikbaarheid kunnen
een positief effect hebben op darmgezondheid, vertering en groei.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskippen, Ross 308 mannelijk

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

63

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwacht niveau van ongemak is: ersntig. Voor de bepaling van de fecale
verteerbaarheid worden de vleeskippen gedurende 9 dagen op verteringseenheden
gehouden. Deze geven de dieren mogelijks stress, aangezien de dieren op deze
verteringseenheden beperkter zijn in hun bewegingsvrijheid. Hierdoor kunnen de
verteringseenheden als dieronvriendelijk aanzien worden.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn momenteel geen alternatieve (dierloze) methodes beschikbaar voor het uitvoeren van
dierspecifiek verteringsonderzoek. De toegevoegde sporenelementen worden
toegediend/gesupplementeerd in het voeder van vleeskippen, vandaar is het noodzakelijk
verteringsonderzoek bij vleeskippen uit te voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal herhalingen is gebaseerd op vorige verteringsproeven met sporenelementen;
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hierbij werd voor het aantal dieren rekening gehouden dat voldoende staal voor de
analyses zal beschikbaar zijn, waarbij dit aantal toch tot een minimum berperkt wordt.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 duur op de verteringseenheden wordt beperkt tot 9 dagen, om het ongemak voor de
dieren zo kort mogelijk te houden. Twee keer per dag wordt een controle uitgevoerd op de
aanwezigheid van voeder en water, de gezondheidstoestand van de dieren en het
stalklimaat door ervaren technici en dierverzorgers. Indien nodig wordt de
bedrijfsdierenarts gecontacteerd en een dier onmiddellijk verwijderd uit de proef.
Voorafgaand aan het verteringsonderzoek, worden de dieren gehuisvest op
grondhuisvesting (strooisel), zodat natuurlijk gedrag mogelijk is.
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Testen in muizen van de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen tegen tuberculose

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

07/12/2020 tot 07/12/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Tuberculose, muis
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ziekte door infectie met tuberculose is vandaag de dag nog steeds verantwoordelijk voor
miljoenen sterftes wereldwijd. De huidige behandelingen zijn van lange duur en hebben heel
wat bijwerkingen. Daardoor daalt de therapietrouw en verhoogt de resistentie van de
tubercelbacil tegen deze behandelingen. Het zoeken naar nieuwe actieve geneesmiddelen en
combinaties van geneesmiddelen tegen tuberculose is dan ook cruciaal. Doel is een
behandeling te vinden tegen tuberculosis en het verkorten van de behandelingsduur van
zowel geneesmiddel gevoelige als geneesmiddel resistente bacteriën.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Nieuwe behandelingen tegen tuberculose. Verkorten van de behandelingsduur en het vinden
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
van nieuwe behandelingen.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

We zullen maximaal 1000 muizen per jaar gebruiken.

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

Doordat de muizen besmet zijn met een lage dosis tuberculosebacteriën, is er geen verlies
van lichaamsgewicht en geen sterfte. In dit geval kunnen pijn, ongemak en stress als licht /
mild worden beschouwd. Muizen worden aan het einde van het onderzoek geëuthanaseerd
en de infectie wordt beoordeeld door het aantal bacteriën in de longen van de muizen te
tellen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het gebruik van dieren voor geneesmiddelen onderzoek is vandaag de dag nog steeds
onvermijdbaar, dit aangezien geneesmiddelen zich nu eenmaal anders gedragen in het
lichaam dan in de proefbuis. Na inname moet het geneesmiddel echter een aantal
hindernissen nemen om werkzaam te kunnen zijn. Deze hindernissen kunnen slechts
gedeeltelijk in een proefbuis bestudeerd worden, maar nog niet volledig.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Statistici berekenen het aantal benodigde muizen om met een zo klein mogelijk aantal
dieren bruikbare resultaten te bekomen.

Verklaar de maatregelen die 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 verdere experimenten stellen we voor om over te stappen op een inhalatiemodel van
infectie voor M. tuberculosis om de invasiviteit van de technieken tijdens het induceren van
de infectie te verminderen. In het verleden werden hogere bacteriële inocula gebruikt om de
muizen te infecteren, wat resulteerde in ernstige infectie of de dood. Door tijdens dit
project de inoculumgrootte te verkleinen, konden we het P-niveau van de muizen verlagen.

We gebruiken muizen als model, omdat dit muismodel al 70 jaar als standaard wordt
gebruikt. De onderzoeksresultaten hebben een goede voorspellende waarde voor de situatie
bij de mens. We besmetten de muizen met een lage dosis tuberculose bacteriën, er wordt
geen intens ongemak verwacht.
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Aanmaken van soort-specifieke muismodellen voor kwaadaardige afwijkingen in het bloed

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

30/03/2020 tot 30/03/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Leukemie, AML, muismodel, syngene, orthotopisch, oncologie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het hoofddoel van ons onderzoek is het vinden van nieuwe behandelingen voor
bloedkankers (acute myeloïde leukemie (AML)). De huidige zorgstandaard omvat geen
gerichte therapieën en zijn weinig effectief. Dit betekent dat er een grote onvervulde
medische nood is aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die getest moeten worden in
diermodellen, die de menselijke ziekten zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Huidige
modellen omvatten testen op menselijke kankercellijnen die onderhuids worden ingespoten
en daar tot ontwikkeling komen in muizen met een verminderd afweersysteem. Deze
modellen kunnen enkele vragen beantwoorden, maar zijn beperkt in de vertaling van
therapeutische werkzaamheid naar mensen, waardoor vele teststoffen ongeschikt zijn. Het
project zal zich richten op het testen van stoffen in een diermodel, gelijkaardig aan de
menselijke ziekten, om therapeutische werkzaamheid te onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het testen van medicijnen in het op te zetten orthotopische model zal de voorspelbaarheid
van succes bij mensen vergroten, terwijl het aantal onderzoeken bij dieren afneemt
vanwege snellere en nauwkeurigere medicijnkeuze. Daarnaast is er minder variabiliteit in
tumorgroei in vergelijking met subcutane modellen, waardoor er bij subcutane modellen
meer dieren nodig zijn om wiskundige significante resultaten te verkrijgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

5000

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte ongerief kan ernstig zijn. Dieren ondergaan een beenmerg transplantatie na
irradiatie en zullen worden geëuthanaseerd bij volgende symptomen: moeilijke ademhaling,
onverzorgde vacht, lusteloosheid, gebogen houding, verminderde beweging, gewichtsverlies
van meer dan 20% vergeleken met het gewicht bij de start van het experiment. 6 tot 10
weken na transplantatie, zullen deze muizen leukemie ontwikkelen wat opgespoord kan
worden door regelmatig het aantal circulerende witte bloedcellen te tellen. Eens leukemie
wordt vast gesteld (20% toename in witte bloedcellen) zullen de dieren dagelijks opgevolgd
worden en zullen geëuthanaseerd worden bij volgende symptomen: moeilijke ademhaling,
onverzorgde vacht, lusteloosheid, gebogen houding, verminderde beweging, gewichtsverlies
van meer dan 20% vergeleken met het gewicht bij de start van 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.

De vertaling van antitumorale werkzaamheid en werkingswijze vereist een reeks complexe
interacties die momenteel niet beschikbaar zijn om in de proefbuis na te bootsen.
Tumorgroei vereist een driedimensionele micro-omgeving met bloedvatvorming en
aanwezigheid van het afweersysteem, dat de menselijke tumorgroei beïnvloedt. Een
dergelijk complex ziektebeeld kan momenteel enkel bereikt worden door kanker te
bestuderen in dierenmodellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Met behulp van statistieken wordt berekend hoeveel dieren minimaal gebruikt moeten
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden om geneesmiddelen te testen. De variabiliteit van dit model zal naar verwachting
aanzienlijk minder zijn vergeleken met onderhuidse kanker modellen, wat zal leiden tot een
proefdieren gebruikt worden.
significante afname van het gebruik van dieren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De gebruikte muizen stam heeft een volledig afweersysteem waardoor dit model de
menselijke ziektebeeld accurater nabootst. Dit muismodel is uitgebreid beschreven in de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
literatuur en heeft bewezen getrouw de menselijke ziekte te weerspiegelen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 verwachten niet dat de dieren ongerief ondervinden vooraleer de eindpunten bereikt
worden. Zodra de eindpunten verschijnen zullen de dieren op een humane manier
geëuthanaseerd worden. De dieren zullen dagelijks gecontroleerd worden om tijdig
noodsignalen op te vangen.
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Validatie van hyperexcitabiliteit via EEG analyse voor het ontwikkelen van therapieen voor
neurodegeneratieve ziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

20/10/2020 tot 20/10/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Pilot studie, validatie, hyperexcitabiliteit, neurodegeneratie, Alzheimer, EEG
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Epilepsie is een van de voornaamste symptomen die gepaard gaan bij het aftakelen van de hersenen
door verschillende hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Ook
kan epilepsie een negatieve invloed hebben op het verstandelijk vermogen van patiënten. Het vinden
van therapieën voor epileptische fenomenen gelinkt aan het aantasten van de hersenen zal dus niet
enkel de levenskwaliteit van patienten verhogen door de epiletische episodes aan te pakken maar zou
ook kunnen helpen in het vertragen van de hersenaandoeningen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

In dit project willen we nieuwe kandidaat-geneesmiddelen trachten te ontdekken en ontwikkelen die
een invloed hebben op epiteptische aanvallen in de hersenen. Deze geneesmiddelen zullen we
vervolgens in klinisch onderzoek bij patiënten evalueren op hun doeltreffendheid. Het is belangrijk onze
bevindingen te delen met de wereld dus zullen we onze onderzoeksresultaten zo veel mogelijk trachten
te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Hierdoor kunnen onderzoekers in andere instituten
hun eigen onderzoek naar deze aandoeningen gericht sturen en verfijnen, waardoor hopelijk onnodige
herhalingen van dierproeven worden voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

We gebruiken binnen dit geneesmiddelenonderzoek knaagdieren, voornamelijk ratten en muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Rat: 96 dieren voor het pilot gedeelte. De doelstelling van de pilot studie is onder meer het bepalen van
de optimaal benodigde groepsgrootte. Van zodra deze inzichten voor handen zijn, zal het
geoptimaliseerde aantal per amendement in het project en in de betreffende procedure worden
geactualiseerd.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 eerste evaluatie van testoffen gebeurt op geïsoleerde organen of cellen, afkomstig van
geëuthanaseerde dieren. Pas daarna worden testen uitgevoerd met het levende dier om de
vertaalbaarheid naar de mens te kunnen toetsen. Tijdens de testen met dieren wordt het ongerief waar
mogelijk vermeden, door pijnbestrijding en verdoving, en de dieren worden te allen tijden zeer goed
opgevolgd. Als vooraf een chirurgische ingreep nodig is om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden, dan gebeurt dit onder verdoving en onder de vereiste pijnbestrijding en herstelomstandigheden. De dieren worden na afloop van de studies geëuthanaseerd op een diervriendelijke
manier.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We kunnen de meest belovende stoffen vooraf selecteren via testen in celculturen en andere dierloze
tests. Maar voordat we ze in patiënten kunnen testen, moeten we eerst zekerheid hebben dat ze ook
werkzaam zijn in weefsels in de natuurlijke complexiteit van een levend organisme. De stof moet
immers opgenomen worden in het lichaam, dan via de bloedvaten de hersenen bereiken, en daar dan
de gewenste werking hebben om bijvoorbeeld de epileptische episodes tegen te gaan. Dit kan enkel
getest worden in proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We overleggen vooraf met de experten in statistiek om het minimum aantal proefdieren vast te stellen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dat nodig is om met optimale betrouwbaarheid het effect van een behandeling te kunnen bepalen.
Daarnaast worden kandidaat geneesmiddelen eerst geselecteerd via testen in celculturen zodat enkel
proefdieren gebruikt worden.
de meest belovende stoffen in proefdieren getest zullen worden. Stoffen met risico’s op bijwerkingen
worden eveneens zoveel mogelijk tevoren uitgesloten. Bovendien worden eventuele nieuwe inzichten in
het bepalen van het optimale aantal dieren bij tussentijdse evaluaties meegenomen in de (her)berekening
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Knaagdieren zijn de laagste diersoort waarvan de anatomie en de functie van de hersenen nog
belangrijke overeenkomsten vertoond met die van de mens. Dit is nodig om met voldoende vertrouwen
de onderzoeksresultaten zinvol te vertalen naar mogelijke toepassingen bij de mens voor de
behandeling van ziekten. Daarnaast lenen knaagdieren zich goed om ziekteprocessen na te bootsen
middels wijzigingen aan het erfelijk materiaal. Huisvesting van deze knaagdiersoorten kan zodanig
plaatsvinden dat de dieren hun natuurlijke gedragingen zo veel mogelijk kunnen behouden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Tijdens alle ingrepen zal de voorgeschreven verdoving en vereiste pijnbestrijding gerbuikt worden. De
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, dieren zijn tijdens de testen onder constante observatie door een bedreven laborant.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Practicum "handelen kleine dieren" bij de cursus Proefdierkunde
01.01.2020 - 31.12.2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

proefdierkunde - opleiding - vastnemen - diervriendelijk
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het practicum "handelen van kleine dieren" voor de cursus Proefdierkunde heeft tot doel
de studenten die met proefdieren in contact komen in hun studie- of werkomgeving, te
laten kennismaken met de meest courant gebruikte laboratoriumdieren en hen aan te leren
hoe met deze dieren op een diervriendelijke manier moet worden omgegaan. De studenten
krijgen zelf de kans om de dieren te manipuleren, te fixeren en het geslacht te bepalen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wanneer men op een goeie manier leert om de dieren vast te nemen en te fixeren zodanig
dat dit gebeurt op een manier die pijnloos en comfortabel is voor de dieren, dan is dit een
enorm voordeel voor het dierenwelzijn.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

200 muizen, 200 ratten, 100 hamsters, 100 cavia's, 25 konijnen. Van alle diersoorten worden
mannetjes en vrouwtjes gebruikt.

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

De dieren worden gemanipuleerd door studenten die nog onervaren zijn en dus de juiste
manier van vastnemen nog niet goed beheersen. Dit kan wel leiden tot wat geringe stress
bij de dieren. Ze worden daarenboven voor de duur van het practicum met verschillende
diersoorten in 1 lokaal gehouden. Ook dit kan lichte stress veroorzaken. De dieren worden
voor het practicum gebruikt zolang ze in goede gezondheid zijn en de manipulaties van de
studenten kunnen verdragen. Wanneer ze niet meer gezond zijn of te oud zijn geworden,
worden ze geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis, rat, hamster, cavia, konijn

In de cursus worden foto's en video's getoond over het vasthouden en fixeren van
labodieren. Er bestaat ook een plastic rat (Koken rat) waarop handelingen kunnen getoond
worden. Maar het vasthouden en fixeren van een levend dier tijdens een praktijkles biedt de
studenten toch een duidelijke meerwaarde en bereidt ze beter voor op het experimenteren
met dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De dieren worden gebruikt zolang ze in goede gezondheid zijn en niet te oud zijn geworden
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de manipulaties van de studenten goed verdragen. Dit betekent dat er weinig nieuwe
dieren gebruikt worden. Er worden wel verschillende kooien met dezelfde diersoort
proefdieren gebruikt worden.
voorzien, zodat er kan afgewisseld worden wanneer er veel practicumsessies doorgaan.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De dieren die gebruikt worden tijdens het practicum, zijn ook de kleine diersoorten die het
meest in onderzoek worden gebruikt.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De studenten worden continu gecontroleerd en bijgestuurd tijdens het practicum. Indien
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, nodig worden handelingen opnieuw voorgedaan. De dieren krijgen extra kooiverrijking.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Uitblinken in gelijkheid: Een nieuwe methode om de uniformiteit en robuustheid bij
landbouwhuisdieren te verbeteren via precisieveredeling
1 December 2019 tot 31 oktober 2023.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Uniformiteit, robuustheid, groeicurves, varkens, genetische correlatie zuivere lijn vs
kruisproduct

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project heeft als doel om nieuwe kwantitatief genetische modellen te ontwikkelen om te
selecteren voor meer uniformiteit en resilience bij (landbouw)dieren. Hiervoor worden
groeitrajecten bij varkens als model gebruikt. Via gewichtsmetingen doorheen de tijd
kunnen groeicurves bepaald worden. De hypothese is dat deze groeicurves via selectie zo
gewijzigd kunnen worden, dat de nakomelingen van bepaalde genetische lijnen meer
uniform zullen groeien. Bovendien wordt onderzocht wat de genetische correlatie is tussen
uniformiteit en resilience. Verschillende experimentele en statistische studies hebben
immers aangetoond dat selectie voor een verhoogde uniformiteit leidt tot een hogere
resilience of veerkracht (overleving, welzijn, ziekte,...).

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Selectie naar een hogere uniformiteit heeft het potentieel om (onder andere) de arbeidslast
van de varkenshouder te verlagen en dierenwelzijn te verhogen. Verder zijn er nog vele
mogelijke voordelen voor de hele sector (automatisatie, voederefficiëntie, uniform
kwalitatief eindproduct).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens (vleesvarkens afkomstig van zuivere Piétrain vaderbeer en commerciële
moederzeug)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

2000

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 vleesvarkens worden sowieso opgekweekt en gewogen bij aankomst en vertrek in de
proefboerderij om de genetica van Piétrain beren in te schatten. In deze proef is er enkel
een uitbreiding van de routineprocedure van het aantal wegingen en het nemen van
weefselstalen voor DNA-onderzoek. Het wegen kan stress veroorzaken bij de varkens, maar
dit wordt ingeschat als zeer gering, zeker gezien het feit dat de varkens snel zullen leren
omgaan met deze handeling. Behalve het nemen van weefselstalen (inschatting mild)
gebeuren er ook geen invasieve ingrepen. Vleesvarkens zullen op het einde van de proef
naar het slachthuis gaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit onderzoek focust op het ontwikkelen van specifieke statistische modellen om varkens te
selecteren voor een verhoogde uniformiteit en resilience. Dit onderzoek kan bijgevolg enkel
nauwkeurig uitgevoerd worden via het gebruik van gegevens afkomstig van varkens.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om de genetische correlatie van een kenmerk tussen zuivere lijn en kruisproducten mogelijk
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te maken is een groot aantal dieren nodig. Echter, hoe beter de genetische links tussen
dieren, des te betrouwbaarder schatttingen worden met eenzelfde aantal dieren. Daarom
proefdieren gebruikt worden.
zullen DNA-stalen van dieren genomen worden. Op deze manier zullen de genetische
verwantschappen veel beter ingeschat kunnen worden dan enkel op basis van pedigree.
Verder werden op basis van de reeds aanwezige data simulaties gemaakt over het optimaal
aantal dieren en metingen per dier.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Automatische voederstations zijn reeds ontwikkeld voor varkens en worden meer en meer
gebruikt in zuivere lijnsdieren. Daarom is het in deze proef enkel nodig om de gekruiste
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
nakomelingen (vleesvarkens) op te volgen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 lijden worden de dieren behandeld door de bedrijfsdierenarts.
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Onderzoek naar het belang van het aangeboren immuunsysteem en cytokinen in de
pathogenese van een experimenteel autoinflammatoir muismodel met aandacht voor zijn
ziekte-geassocieerde longcomplicaties

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 tot 31/12/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

systemische inflammatie; cytokines; gd T cellen; neutrofiel subsets; longcomplicaties

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit onderzoek heeft als doel om aan de hand van bestaand muismodellen voor
systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA), de klinische situatie bij de patiënten beter
te begrijpen alsook de recent beschreven long-complicaties. Daardoor zal sneller een
diagnose gesteld kunnen worden en een gepaste behandeling gestart kunnen worden. We
vermoeden dat de werking van gd T cellen en neutrofielen (twee celtypes van het
aangeboren immuunsysteem) verstoord is en wensen dit aan te tonen via gebruik van
muismodel. Verder willen we de geobserveerde longcomplicaties verder beschreven in het
muismodel in analogie met de humane situatie We wensen tenslotte het effect van de proinflammatoire cytokines IL-1b en G-CSF beter te gegrijpen alsook hun rol in de
geobserveerde longcomplicaties.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Via dit nieuwe inzicht zijn we ervan overtuigd dat de diagnose van deze ziekte veel beter
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
en sneller zal verlopen, en wellicht ook beter kan behandeld worden.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

N = 1200

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

Het model wordt geïnduceerd door een injectie met compleet Freund adjuvans. De
algemene ziektegraad is licht tot ernstig, maar niet alle proefdieren zullen die graad
bereiken, omdat (1) er muizen zijn die voor de aanvang van ziekte geëuthanaseerd worden
of (2) omdat er ook controle muizen worden meegenomen (geen ziekte-inductie, nietschade of licht). De proefdieren worden geëuthanaseerd via een overdosis dolethal. De
ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

sJIA is een systemische ziekte, d.w.z. patiënten (en ook bij het muismodel) worden
gekenmerkt door inflammatie in verschillende organen (waaronder milt, lymfeknopen, lever,
gewrichten, bloed…). Dit kan niet in vitro bestudeerd worden. Er is ook een in vivo evaluatie
nodig om de impact van bepaalde stoffen (anti-IL-1b en anti-G-CSF behandeling) op het
volledig organisme na te gaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Via statistische testen hebben we het minimum aantal muizen berekend, en hebben we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hiervoor een lagere significantie (P<0,05) drempel genomen. We gaan ervan uit dat we de
proef 3 maal moeten uitvoeren, tenzij de eerste proef mislukt (d.w.z. het beoogde effect
proefdieren gebruikt worden.
werd niet verkregen). In dat geval zullen er beduidend minder proefdieren worden 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.

We gebruiken uitsluitend een wel aanvaard diermodel (sJIA CFA muismodel) dat in muizen
werd ontwikkeld. Wanneer de dieren meer dan 20% van hun lichaamsgewicht verliezen,
ofwel ernstige piloerectie vertonen, of temperatuurverlaging (15%) vertonen of hypomotiel
worden, worden ze geëuthanaseerd. In geval van zichtbaar lijden, worden de dieren
eveneens geëuthanaseerd.

Verklaar de maatregelen die 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 opgevolgd tijdens het experiment voor tekenen van discomfort en pijn
(gewichtsverandering, pilo-erectie (rechtopstaande haren) en verminderde mobiliteit. Indien
de muizen (één van) deze tekenen vertonen, zal het experiment worden stopgezet en
worden overgegaan tot analyse. Tijdens de micro-CT-scan metingen en flexiVent metingen
zal een anestheticum gebruikt worden.
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Onderzoek naar de ontwikkeling en functie van de hersenen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/01/2020 - 31/12/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hersenontwikkeling, neuron generatie, neuron migratie, interneuronen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel is om te begrijpen hoe verschillende zenuwcellen ontstaan en matureren tijdens de
ontwikkeling van de hersenen. Het onderzoek richt zich op de generatie, migratie en
bedrading van corticale interneuronen (een soort schakelzenuwcel) en andere corticale
hersencellen gedurende de ontwikkeling. Door technische beperkingen is huidige kennis
vooral gebaseerd op resultaten uit onderzoek bij volgroeide hersenen. De ontwikkelingen
van nieuwe muismodellen en technieken stelt ons vandaag in staat om met grote resolutie
de ontwikkeling van verschillende soorten interneuronen te onderzoeken. Dit onderzoek zal
onze kennis van de ontwikkeling van de netwerken in de hersenen vergroten.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Informatieverwerking in de hersenen is afhankelijk van gespecialiseerde netwerken die
worden gevormd door verschillende types neuronen. Hoe deze verschillende types neuronen
ontstaan en matureren tijdens de ontwikkeling, blijft een fundamentele vraag in de
neurobiologie. Voor verschillende ontwikkelingsziekten zoals autisme en schizofrenie zijn
interneuronen defecten waargenomen die ontstaan tijdens de embryonale ontwikkeling.
Dit onderzoek zal ons meer inzichten brengen in het mechanisme dat de generatie,
migratie en bedrading van deze corticale interneuronen controleert en zal ons helpen bij de
ontwikkeling van een meer gerichte terapie voor ontwikkelingsziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

in totaal 1936 dieren (waaronder embryo's)

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

Voor een aantal dieren (736) verwachten we ten gevolge van de ingrepen of injecties in de
baarmoeder een matige graad van ernst gedurende een beperkte tijd. De dieren krijgen
gedurende deze tijd de nodige pijnmedicatie toegediend. Voor de andere dieren verwachten
we geen tot een lichte graad van ernst. De dieren zullen op humane wijze geëuthanaseerd
worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Hersenontwikkeling bij zoogdieren omvat een complexe choreografie van gebeurtenissen
die slecht worden begrepen. Om deze reden is het op dit moment ondenkbaar dat we
computermodellen zouden kunnen genereren om ons begrip van hersenontwikkeling te
vergroten. Het gebruik van in vitro benaderingen is te beperkt om de normale of
pathologische ontwikkeling van de hersenen te begrijpen. We zorgen ervoor dat we zoveel
mogelijk in vitro analyses uitvoeren, met behulp van primaire culturen of van pluripotente
stamcel afgeleide modellen voor neurale ontwikkeling

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We werken intern samen met andere labo's, om het gebruik van dieren te verminderen en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de gebruikte methoden aan te leren of te verbeteren. Om het aantal dieren zoveel mogelijk
te reduceren gebruiken we hetzelfde nest om verschillende testen te doen met dezelfde
proefdieren gebruikt worden.
controle nestgenoten. Onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd worden in internationaal
wetenschappelijke tijdschriften en congressen.
3.Verfijning (maximaal 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 onderzoek naar hersenontwikkeling bij de mens is de muis een zeer relevant
model, de hersenen werken zeer gelijkaardig en hebben een vergelijkbare complexe
organisatie. Dankzij de vele genetische tools en bestaande modellen is de muis het meest
aangewezen dierenmodel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk verschillende klassen
interneuronen fluoresent te kleuren en te onderzoeken binnen het meest complexe orgaan:
de hersenen.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen door of onder leiding van ervaren personeel uitgevoerd worden.
Pijnmedicatie zal worden toegediend tijdens en na de ingreep. Om stress en ongemak bij
de zwangere muizen te verminderen zullen zwangere vrouwtjes per twee gehuisvest
worden. Indien van toepassing zal advies gevraagd worden aan een dierenarts.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De rol van vetzuurmetabolisme bij de vorming van uitzaaiingen
02/12/2019-02/12/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vetzuren, stofwisseling, kankeruitzaaiingen, kankertherapie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in 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 is en welke verantwoordelijk zijn voor de vorming van kanker. De resultaten kunnen leiden
tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor kankertherapie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit onderzoek maakt het mogelijk om veranderingen in stofwisseling die zich voordoen bij kanker te
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
ontrafelen. Dit kan leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
kankertherapie, die zal bijdragen aan het verbeteren van de situatie van kankerpatiënten.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

784

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het ontstaan en de
evolutie van kanker. De meeste dieren ontwikkelen kanker en uitzaaiingen. De dieren worden
uiteindelijk geëuthanaseerd (via een overdosis van een middel voor euthanasie of nekbreuk na
verdoving) 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.

Toepassing van de 3Vs
1.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 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
grondig te plannen voorkomen we dat experimenten onnodig herhaald zouden worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (waaronder meten
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, van tumor grootte, opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening van
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
pijnstillers indien nodig) en krijgen ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi.
beperken.
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Niet-technische titel van het project

De miR-132 bijdrage in zoogdier-specifieke ontwikkeling van zenuwstelsel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

13/11/2019 - 11/11/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

microRNA-132, adulte neurogenese, proteomics, miR-132 targets

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
microRNA’s spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het functioneren van het zenuwstelsel. Het
werd reeds aangetoond dat microRNA-132 (miR-132) een zeer cruciale regulator is in het vermogen van
de hersenen om zich aan te passen en de verlaging van de miR-132 niveaus werd vastgesteld in
verschillende neurodegeneratieve ziekten, oa in de ziekte van Alzheimer. We rapporteerden recent een
nieuwe rol voor miR-132 in het vormen van verschillende soorten nieuwe cellen afkomstig van de
stamcellen in de ruggengraat van de embryonale zebravis. Nu werken we verder op deze observaties om
de regulerende rol van miR-132 in de zoogdier-specifieke vorming van nieuwe hersencellen beter te
begrijpen.
Met dit project willen we op een systematische manier de targets van miR-132 identificeren in de adulte
stamcellen en in de volledige hippocampus, beide in gezonde en in Alzheimer hersenen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 miR-132 niveaus in de hersenen van Alzheimer patiënten is verlaagd als we vergelijken met gezonde
controles. Ook toonden we aan dat als we miR-132 inspuiten in de hersenen van muizen met Alzheimer,
om zo de niveaus van miR-132 terug te brengen naar de controle niveaus, we de pathologie verbeteren
(beiden Tau fosforylatie en Aβ verlagen, en geheugen verbetert). Om deze effecten mechanistisch te
kunnen begrijpen en te beoordelen of miR-132 als een therapeutisch targets kan gebruikt worden, willen
we nu kijken wat de pathways/targets zijn van miR-132 in vivo.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

480 muizen (4 genotypes x 120)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen worden allemaal geopereerd om een cannula in te planten in de hersenen, dit is een soort
houdertje met schroefdop gemaakt om gemakkelijk herhaaldelijks te kunnen injecteren in de hersenen.
Deze operatie zal gebeuren onder verdoving van isofluraan en beiden tijdens en na de operatie krijgen
de muizen nog pijnstillers (buprenorphine) toegediend. Door het inbrengen van de cannula, kan er
gemakkelijk geïnjecteerd worden rechtstreeks in de hersenen, zonder dat er een nieuwe operatie nodig
is. We schatten de graad van ernst op 'matig/gemiddeld'. De muizen hebben de cannula nooit langer
dan 2 weken, en worden dan nadien geëuthanaseerd dmv nekbreuk.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve dierloze manieren mogelijk om onze onderzoeksvraag te beantwoorden. Wij en
andere onderzoekers stelden vast dat de targets die een microRNA heeft, heel erg afhangen van de
cellulaire context (wij konden niet dezelfde targets zien in vitro en in vivo in preliminaire
experimenten). Door deze reden is het heel belangrijk dat we deze experimenten in vivo (met muizen)
uitvoeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

We gebruiken het aantal muizen dat werd uitgerekend met power calculations. Dit is het minimaal
aantal muizen dat nodig is om significante targets te identificeren.

Verklaar de maatregelen die 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 beperken de negatieve effecten op de muizen door 1.) de muizen te opereren met de nodige
verdoving en pijnstillers 2.) een goede opvolging te verzekeren door om de 2 dagen langs te gaan om te
kijken of de muizen geen tekens van pijn/lijden geven (en indien dit het geval is na herhaaldelijke
opvolging, zal de muis in kwestie worden opgeofferd) 3.) de duur van het experiment beperkt wordt tot
maximaal 2 weken 4.) de muizen op een ethisch verantwoorde (snel en relatief pijnloos) worden
opgeofferd via cervicale dislocatie of nekbreuk.

We gebruiken muizen omdat we een zoogdier model nodig hebben om de zoogdier-specifieke
neurogenese te bestuderen in de hersenen. Ook zijn de genetische rassen die we gebruiken in het
voorgestelde experiment, aanwezig in ons laboratorium en zijn alle gebruikte technieken
geoptimaliseerd voor muizen.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Een nieuw geneesmiddel voor het behandelen van de zeldzame ziekte trombotische
trombocytopenische purpura (TTP)
01/01/2020 tot 31/12/2021
Nieuw geneesmiddel, microvasculaire trombose
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ongeveer 80% van de TTP patiënten reageert goed op de bestaande behandelingen
(plasmaferese en immuun suppressiva). Deze bestaande behandelingen kunnen echter
relatief ernstige neveneffecten hebben. De andere 20% van de patiënten reageert niet of
slecht op de huidige therapie. In dit project wordt een nieuw geneesmiddel uitgetest om
TTP te behandelen. Dit nieuw geneesmiddel zou de ontstane microtrombi kapot kunnen
knippen en is daarmee een goed alternatief voor de patienten die niet op de huidige
therapie reageren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Dit nieuw geneesmiddelen kan een doorbraak betekenen voor de behandeling van TTP. Het
geneesmiddel kan gebruikt worden in alle TTP patienten om het herstel van de patient te
bevorderen en daarmee de lange termijn effecten van deze ziekte te verminderen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximaal aantal muizen dat zal gebruikt worden is 88.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 waarschijnlijke graad van ernst voor de dieren is in de meerderheid van de dieren licht
en bij de minderheid van de dieren matig. De verwachte negatieve effecten voor de dieren
worden als volgt waargenomen: pilo-erectie (rechtstaan van de haartjes van de vacht), kort
ademigheid, krampen en een liggende positie. Na het experiment zullen de dieren
geëuthanaseerd worden door een volledige verdoving gevolgd door nekbreuk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Als proefdier zal een standaard laboratorium muis gebruikt worden.

Er zijn geen alternatieve in vitro methoden voor handen. TTP is een complexe aandoening
die verschillende organen aantast. De TTP symptomen die optreden in de verschillende
organen kunnen in vitro niet nagebootst worden. De werking van het nieuwe medicijn
werd evenwel eerst uitvoerig in vitro getest en zijn werking werd bij deze ook duidelijk
bewezen. Preklinisch onderzoek blijft echter noodzakelijk om de werkzaamheid te bewijzen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd een power berekening uitgevoerd om het minimum aantal dieren nodig voor dit
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experiment te berekenen. De onderzoekers zijn goed getrainde wetenschappers met veel
ervaring waardoor het gebruik van het vooropgestelde aantan dieren kan gegarandeerd
proefdieren gebruikt worden.
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het TTP diermodel in muizen is het best gekarakteriseerde en meest gebruikte diermodel
voor TTP. Met dit model werd de doeltreffendheid van een ander nieuw medicijn voor TTP
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
reeds bewezen, een medicijn dat nu reeds in klinische trials gebruikt wordt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 handelingen in dit dierexperiment veroorzaken licht tot matige negatieve effecten bij de
dieren die maximaal 24h duren, daar het experiment na 24 uur gestopt wordt en de dieren
geëuthanaseerd worden. Tijdens deze 24 h worden de dieren 2 maal per dag opgevolgd en
wanneer de negatieve effecten meer dan matig zouden zijn, zullen de dieren geëuthanseerd
worden.
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Niet-technische titel van het project

Karakteriseren van de bijdrage van trehalase enzymen en de gpr1 receptor van Candida tijdens de
kolonisatie van de darmen met als doel nieuwe antifungale medicijnen te vinden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/12/2019 - 30/11/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Candida albicans -Candida glabrata - trehalose - Gpr1 - Gastrointestinaal model - microbioom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het project onderzoekt welke role gpr1 heeft tijdens het koloniseren van de darmen. Gpr1 kan de
aanwezigheid van verschillende nutrienten, waaronder lactaat en suikers, waarnemen en hierdoor de
virulentie van Candida beinvloeden. Daarnaast onderzoeken we of trehalasen een belangrijke rol
spelen in de virulentie van C. glabrata. Verschillende deletiestammen werden gemaakt en deze worden
getest voor competitie in het microbioom in een in vivo muis gastrointestinaal model.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Via dit project krijgen we nieuwe inzichten in het competitief voordeel dat Candida kan hebben
indien het extracellulaire trehalase enzyme ATH1 aanwezig is, als ook de celwand gebonden receptor
GPR1. Aangezien in de mens commensaal C. glabrata en C. albicans in de darm functioneert als bron
voor systemische infecties wanneer het immuunsysteem verminderd is, kunnen we uit deze
experimenten te weten komen welke receptoren en trehalasen enzymen van Candida in de darm een
belangrijke rol spelen. Zo hebben we mogelijke nieuwe drugtargets en kan er gezocht worden naar
nieuwe antifungale middelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis (C57BL/6)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

408 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 graad van lijden is matig. De C. glabrata / C. albicans cellen zullen lokaal in de darm koloniseren,
maar wanneer de dieren geen immunosuppressie krijgen zal er geen disseminatie zijn naar de
organen. Daarom verwachten we dat de dieren weinig zullen lijden. Uiteraard zullen we het gewicht
van het dier dagelijks monitoren en wanneer we zien dat er een gewichtsverlies is van meer dan 2 g
wordt het dier geeuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We willen graag de invloed van de trehalasegenen (enzyme geproduceerd door de gist) nagaan op
het microbioom van de darm aangezien daar bij de mens trehalose aanwezig is na inname van
voedsel. Bij invertebraten is er ook trehalose aanwezig in het bloed waardoor dit een effect kan
hebben op onze studie. Het is dus noodzakelijk om het gastro-intestinaal model te testen in een muis
model om onze trahalase mutanten te karakteriseren. Bovendien is er nog geen model op punt
gesteld voor de kolonisatie van de darmen met Candida in invertebraten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In eerste instantie voeren we een kleine eerste studie uit om het model te verifieren op basis van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk literatuur 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 (oneproefdieren gebruikt worden.
way ANOVA test) met de gegevens van de pilootstudie om zo het aantal dieren dat minimaal nodig is,
om correct een significant effect te observeren, te bepalen. We gebruiken niet meer dieren dan werd
bekomen via deze analyse.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Met muismodellen kunnen wij in een gecontroleerde experimentele set-up de kolonisatie van de
darmen door microbiota bestuderen. Daarenboven is de anatomie van het gastro-intestinaal stelsel
tussen mens en muis erg gelijkend. Wanneer we bestuderen welke microbiota aanwezig zijn bij de
mens in de darmen vs de muis zijn er verschillen. Maar net als bij de mens zijn 85% van de darm
bacteriën van de phyla Bacteroidetes en Fermicutes. Dit maakt de muis een interessant model voor
onze studie.

Verklaar de maatregelen die 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 verschillende maatregelen getroffen om het discomfort van de dieren zoveel mogelijk te
beperken. Er wordt voldoende water en eten aangeboden (ook in de kooi, voldoende toegankelijk). 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 vochtigeid
worden ook dagelijks opgevolgd. We zullen het gewicht van het dier dagelijks monitoren en wanneer
we zien dat er een gewichtsverlies is van meer dan 2 g wordt het dier geeuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Uitgebreide cardiale fenotypering bij muizen behandeld met tetrachloorkoolstof CCl4
05/01/2020 - 05/01/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartfunctie, cardiotoxiciteit, CCl4, leverfibrose, levercirrose
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Chronische leverziekte is een groeiende zorg in de gezondheidszorg. Bijna 50% van de patiënten met
levercirrose hebben hartdysfunctie. Er is echter zeer weinig bekend over de etiologie en pathogenese van
hartdisfunctie bij deze patiënten en op dit moment zijn er geen aanbevelingen met betrekking tot het
specifieke management.
Het levercirrose-muizenmodel, geïnduceerd met behulp van tetrachloorkoolstof (CCl4), werd reeds gebruikt
in kader van leverfibrose/cirrose onderzoek. Vorige studies toonde cardiale contractiele disfunctie aan in
een model van CCl4-geïnduceerde cirrotische rat. Er zijn echter beperkte gegevens beschikbaar met
betrekking tot complete cardiale fenotypering tijdens de progressie van de leverziekte.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Cirrotische cardiomyopathie (CCMO) is ruim gedefinieerd door het Wereldcongres voor gastro-enterologie. Er
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
is echter zeer weinig bekend over de etiologie en pathogenese van hartdisfunctie bij deze patiënten en op
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
dit moment zijn er geen aanbevelingen met betrekking tot het specifieke management van CCMO.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

96

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld Het dier kan matige ongemak ervaren tijdens injecties, echo- en MRI-scans. Echter, gebeurt dit altijd onder
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor sedatie. Het dier wordt aan het einde van het experiment geëuthanaseerd.
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Er is geen alternatief beschikbaar voor in vivo hartstructuur- / functiemetingen met behulp van ECHO, MRIof PV-lusanalyse.

Op basis van literatuuronderzoek, om een conclusie of cardiale toxiciteit te trekken, hebben we 10-20
muizen per groep nodig, rekening houdend met een mogelijk verlies van <10% (in eerdere studies in het
hepatologisch onderzoekslaboratorium), worden 24 muizen gevraagd per groep .

3.Verfijning (maximaal 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 levercirrose-muizenmodel, geïnduceerd met behulp van tetrachloorkoolstof (CCl4), werd reeds gebruikt
in kader van leverfibrose/cirrose onderzoek. Er zijn echter beperkte gegevens beschikbaar met betrekking
tot complete cardiale fenotypering tijdens de progressie van de leverziekte. Bovendien is het niet duidelijk of
er een direct toxisch effect of CCl4 op het myocardium is bij chronische knaagdiermodellen. Dit is vooral
belangrijk om te weten voordat men doorgaat met complete cardiale fenotypering na ontwikkeling of
levercirrose (die in een toekomstige studie zal worden uitgevoerd).

Verklaar de maatregelen die 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 dier krijgt anesthesie tijdens injectie en finale metingen.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Bepaling van de long kinetica van twee antilichamen, toegediend in de luchtpijp, in levende muizen
mbv beeldvorming in het kader van nieuwe astma medicatie
01/01/2020 tot 31/12/2021
antilichaam, galectine-10, jood-124, PET, CT, intratracheaal, astma, Charcot-Leyden kristallen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Recent werd een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de rol van de Charcot-Leyden kristallen
(CLC's) die in de luchtwegen van astmapatiënten zitten en sinds hun ontdekking in 1853 ook gespot
werden in andere chronische ontstekingsziekten zoals bronchitis, rhinitis, en rhinosinusitis. Men
ontdekte dat CLCs opgebouwd zijn uit galectin-10, één van de meest voorkomende eiwitten die een
ontstekingsreactie op gang brengen, en dat Gal10 enkel een immuunrespons uitlokt wanneer het in
kristalvorm voorkomt. Er werden antilichamen ontwikkeld die de CLC oplossen en zo oa
luchtweginfecties onderdrukken. In een vervolg studie zouden we meer inzicht willen krijgen in de in
vivo kinetica van twee antilichamen in de longen van muizen. Op lange termijn is klinische translatie
van deze gal-10 antilichamen voor astma behandeling de doelstelling.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het project is een samenwerking met een farmaceutisch bedrijf dat antilichamen ontwikkelt met
therapeutisch potentieel in het domein van kanker en autoimmuun ziekten. De 'anti'-GAL-10
antilichaam (fragmenten) werden door het bedrijf ontwikkeld en initieel geevalueerd. Door de
antilichamen radioactief te maken met jood-124 kan hun distributie in het lichaam na intratracheale
toediening gevolgd worden in de tijd dmv µPET beeldvorming en dit op een niet-invasieve manier .
Kwantificatie van de beeldjes zal toelaten om na te gaan hoeveel van de toegediende dosis in de
longen terecht komt en hoeveel in de rest van het lichaam. Op lange termijn zullen deze gal-10
antilichamen een mogelijke therapie zijn voor asma behandeling (tegen overmatige ontsteking en
slijmophoping) en andere aandoeningen die gekenmerkt worden door Charcot-Leyden
kristallopathieen

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

16

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

Alle handelingen gebeuren onder verdoving. Eerst wordt een intratracheale instillatie van de
antilichamen onder verdoving uitgevoerd. Dit is een lichte ingreep die maar enkele minuten duurt,
deze ingreep werd vooraf aangeleerd. Daarna worden de muizen op verschillende tijstippen gescand
in een µPET/CT scanner, de scan gebeurt eveneens onder verdoving. Gedurende de scan wordt de
ademhaling gecontroleerd, eveneens wordt de lichaamstemperatuur in stand gehouden. Na 1 dag en
na 4 dagen wordt er een kleine bloedafname uitgevoerd, eveneens onder verdoving. Op het einde
van het experiment wordt de muis opgeofferd door een overdosis van Dolethal (dit is een
anestheticum). De graad van ernst wordt op licht geschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Uitvoerige in vitro testen werden reeds uitgevoerd. Om de longkinetica te bestuderen is een in vivo
model nodig. Deze testen gebeuren enkel met de twee geselecteerde meestbelovende antilichaam
fragmenten.
Het aantal muizen werd tot een minimum beperkt. Een reeks antilichaam fragmenten werd eerst in
vitro getest. Enkel de twee meest belovende worden hier verder in vivo geevalueerd. Voor het
inoefenen van de techniek en het pre-experiment waarbij geen statistische data vereist zijn werd een
minimum van 2 maal n=2 geteld. Voor de eigenlijke exp met de twee antilichaam fragmenten werd
het minimum aantal, nodig om statistisch relevante data te bekomen, gebruikt met 1 dier extra als
reserve (dus 2 maal n=5 + 1)

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De vorige testen gebeurden in een muismodel van astma. Daarom zullen deze testen ook in de muis
gebeuren.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Het grootste deel van de experimenten gebeurt onder verdoving. Tijdens en na de experimenten
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, worden de dieren op een warmtematje gezet tot ze volledig ontwaakt zijn.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Onderzoek naar de preventie van dilatatie van het hart.
15/01/2020 - 14/01/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartpomp, chronisch, recuperatie, bloedcirculatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Na hartschade (bijvoorbeeld door een myocardinfarct) zal het hart gradueel dilateren of
uitrekken. Momenteel is het onduidelijk of een ondersteuning van de hartkamers in de
dagen na het infarct een protectieve rol kan spelen. Met behulp van dit project wil men een
antwoord krijgen op de vraag of de dilatatie (uitrekking) van het hart na myocardinfarct
kan voorkomen worden door korte ontlasting van de hartkamers?

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De technologie om het hart op korte termijn te ontlasten is beschikbaar en kan mogelijks
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
het hart beschermen tegen dilatatie na hartschade.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Schapen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

30

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

In eerste instantie zal een infarct gecreëerd worden onder algemene anesthesie. Afhankelijk
van de behandlingsgroep zal vervolgens een hartpomp opgeschoven worden via de aorta
descendens. 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).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door het initiële design steeds schaap per schaap uit testen op korte termijn, wordt
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk vermeden dat 6 dieren een niet-werkende/ niet-efficiënte pomp krijgen. Het ontwerpen
van een assist device gebeurt echt stap per stap. Zodoende kunnen we bij een slecht
proefdieren gebruikt worden.
resultaat onmiddellijk de beslissing nemen om de groep niet af te werken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen omwille
van de analogie van bloedsamenstelling en bloedvaten met de mens.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De dieren zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment.
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Reversed remodeling' door middel van intraventriculaire ontlading.
15/01/2020 - 14/01/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartpomp, chronisch, recuperatie, bloedcirculatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Patiënten met chronisch hartfalen ontwikkelen een gedilateerd of uitgezet hart. Chronische
ontlading (ondersteuning) van het hart leidt tot een verkleining van het ventrikel met
verbetering van de hartfunctie (= reversed remodeling). Met behulp van dit project wil men
de verschillende graden van ontlading testen op hun efficiëntie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Door het testen van de verschillende graden van ontlading, kan men bij chronisch hartfalen
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
patiënten de meest efficiënte graad van ondersteuning induceren.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Schapen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

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?

In eerste instantie zal een infarct gecreëerd worden onder algemene anesthesie. De dieren
zullen vervolgens hartfalen ontwikkelen gedurende 6 weken. In een tweede operatie zal een
hartpomp geïmplanteerd worden om het hart te ontlasten (maximaal, partieel of variabel).
Na de ingreep zullen de dieren pijnmedicatie krijgen. 6 weken later krijgen de schapen een
MRI en worden ze geëuthanaseerd met een injectie euthasol (120mg/kg). De graad van de
ernst: ernstig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Elk design wordt initieel stap voor stap getest om te vermijden dat direct 6 dieren een 'nietVerklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk werkende' pomp krijgen. Wanneer men het gewenste resultaat bereikt werd, zal het design
in groepjes van 6 dieren getest worden om het te valdideren. Zodoende kunnen we bij een
proefdieren gebruikt worden.
slecht resultaat onmiddellijk de beslissing nemen om de groep niet af te werken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het schaapmodel wordt standaard gebruikt bij het onderzoek naar hartpompen omwille
van de analogie met de bloedsamenstelling en de bloedvaten met de mens.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Ontwikkeling van een vaccin tegen coronavirus
06/02/2020-05/02/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

coronavirus, vaccin, gele koorts
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een uitbraak van een nieuw coronavirus heeft reeds het leven gekost aan honderden
mensen sinds de ontdekking van het virus eind 2019, en blijft snel uitbreiden. Er bestaan
momenteel geen medicijnen, noch vaccins tegen dit nieuwe lid van de coronavirusfamilie,
maar deze zijn wel dringend nodig om de epidemie te bestrijden. Ons laboratorium heeft
een vaccinplatform ontwikkeld op basis van het welgekende gele koortsvaccin. Met deze
technologie heeft ons labo reeds een pijplijn ontwikkeld van mogelijke vaccinkandidaten
tegen verschillende aandoeningen, welke getest zijn in verschillende diermodellen. We
zouden graag één/enkele van deze modellen willen gebruiken als model voor het
coronavirus, na evaluatie van hun vatbaarheid voor dit virus.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Ontwikkeling van een vaccin als preventieve maatregel tegen coronavirusinfectie.
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen en hamsters

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

45 hamsters en 90 muizen (pilootstudie), 176 muizen OF hamsters (vervolgexperimenten) =
311 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 lot van de dieren na het project?

Gezien het feit dat het coronavirus een nieuw, ongekend virus is, is het moeilijk de precieze
graad van ernst te voorspellen. Gebaseerd op experimenten uit de literatuur waar infectie
van hamsters of muizen met coronavirussen zoals SARS of MERS geen ziektebeeld
veroorzaakte, scoren we de graad van ernst van dit experiment als 'matig'. Vaccin-injecties,
afname van bloed en serum/antilichaamtoediening veroorzaken slechts enkele seconden
pijn of stress bij de dieren. Intranasale toediening van het virus gebeurt steeds onder
verdoving met isofluraan. Dieren worden nauwlettend opgevolgd, en worden na afloop van
het experiment, of bij tekenen van ziekte, geëuthanaseerd dmv een inspuiting dolethal
(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.

Het vaccin werd eerst uitvoerig bestudeerd in vitro (celcultuur). Cellen kunnen echter niet
de complexiteit van een levend organisme nabootsen en dus ook niet al onze
onderzoeksvragen beantwoorden. Hiertoe is het nodig onderzoek te voeren in dieren.
Actieve immunisatie vereist een werkzaam immuunsysteem, dat eveneens afwezig is in
celcultuur.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De studie is zo ontworpen dat betrouwbare gegevens kunnen bekomen worden met een zo
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk beperkt mogelijk aantal dieren.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Gezien het feit dat het coronavirus een nieuw, ongekend virus is, is het moeilijk te
voorspellen welk proefdiermodel het meest geschikt is voor dierenstudies. We zullen echter
met een kleine pilootstudie proberen te weten te komen in welke dieren dit virus het beste
repliceert.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Muizenkooien worden verrijkt met kartonnen tunnels en katoenstaafjes voor het bouwen
van een nest. Hamsterkooien worden voorzien van houten knaagblokjes en extra
beddingmateriaal. Dieren worden nauwlettend opgevolgd, en worden na afloop van het
experiment, of bij tekenen van ziekte, geëuthanaseerd dmv een inspuiting dolethal
(pentobarbital).
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Invloed van uitkipping in de stal en vaccinatie in het ei op de performantie van vleeskuikens
1 februari 2020 tot en met 1 januari 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Uitkippingssysteem, In ovo (in het ei) vaccinatie, vleeskuikens, performantie

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Practicum DIER binnen het vak Agroproductie voor eerste master landbouwkunde, bioingenieursstudenten. Het doel is om de invloed van uitkippingssysteem en vaccinatie in het
ei op de performantie van vleeskuikens na te gaan. Beide technieken winnen aan belang
binnen de pluimveesector ten voordele van de prestaties, het dierenwelzijn en de
optimalisatie van het kweekproces.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Uitkipping in de stal zou kunnen leiden tot een hoger uitkippingspercentage, betere
kuikenkwaliteit en minder stress. Eendagskuikens van betere kwaliteit hebben een hogere
gewichtstoename, lagere voederconversie en een betere gezondheidsstatus. In ovo
vaccinaties laat toe om kuikens op een kostefficiënte en diervriendelijke manier op
voorhand te vaccineren. Naast het innovatieve wetenschappelijke opzet worden de
studenten educatief op praktische wijze in aanraking gebracht met wetenschappelijk
onderzoek in kader van industriële tendensen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Gedomesticeerde kip: Gallus gallus domesticus

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Een totaal van 260 broedeieren van Ross 308 vleeskippen, die na uitkippen tot leeftijd van 3
weken gehouden 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?

Een negatieve invloed van de vaccinaties op de eendagskuikenkwaliteit is mogelijk daar
deze handeling meer risico met zich meedraagt. Graad van lijden: geen tot gering. Deze
experimentele handelingen zijn een weergave van wat er in de praktijk plaatsvindt bij de
opkweek van vleeskuikens. De opkweek vindt plaats tot 3 weken leeftijd waar finaal ook
bloed genomen wordt van de dieren. Daarna worden de gevaccineerde kippen
geëuthanaseerd. De controle kippen worden verder opgekweekt voor een ander educatief
programma.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het vergelijken van het traditionele uitkippen met Nestborn systeem en in ovo vaccinaties
met onbehandelde eieren is enkel mogelijk in vivo.

Een totaal van 8 behandelingen wordt uitgevoerd waarvan 2 uitkippingssystemen en 4
vaccinatiestrategiën met 25 kuikens per groep. Er wordt een beredeneerde 60 eieren extra
uitgebroed om mogelijke verliezen van broedeieren door de experimentele opzet op te
vangen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Nestborn systeem is enkel bij pluimvee van toepassing.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Dagelijkse controle van dierparameters zoals groei, voeropname en verenkleed. Daarnaast
ook dagelijkse controle van stalparameters.
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Niet-technische titel van het project

Effect van de toevoeging van xylo-oligosaccharidefracties aan het dieet van kippen op hun
performantie en darmgezondheid

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01-02-2020 tot en met 30-01-2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Kippen, darmgezondheid, xylooligosacchariden
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In het kader van het BIOWOOD project tracht men een toegevoegde waarde toe te kennen
aan afvalhout door het hout op te splitsen in verschillende groepen moleculen en deze
groepen moleculen apart te gaan onderzoeken. Een van deze groepen zijn de
xylooligosacchariden (XOS). Het is reeds gekend dat XOS prebiotische eigenschappen
bezitten wanneer deze toegevoegd worden aan kippenvoer. Gebaseerd op resultaten uit in
vitro onderzoek, selecteerden we twee XOS-fracties die interessante eigenschappen lijken te
bezitten. Deze twee fracties zullen nu in vivo getest worden om hun effect op de
performantie en darmgezondheid van kippen na te gaan.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit project kan bijdragen aan de darmgezondheid en performantie van kippen. Een goede
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
darmgezondheid draagt ook bij aan het algemene dierwelzijn van de dieren.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Kip, Ross 308

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

In dit experiment worden 150 dieren gebruikt.

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

De graad van ernst voor dit experiment wordt geschat op 'gering'. Gezien het om een
voederproef gaat waarbij de voederadditieven verwacht worden een positief effect te
hebben op de (darm-)gezondheid van de kippen, worden geen negatieve effecten verwacht.
De dieren worden gewogen op dag 1, 7, 14 en 21. Op dagen 7, 14 en 21 worden telkens 15
dieren per groep ad random geselecteerd die vervolgens geëuthanaseerd worden. Dit is
nodig zodat een autopsie kan gebeuren waarbij de inhoud van de blinde darm en stalen
van het dunne darm verzameld kunnen worden. De dieren worden onder standaard
boerderijcondities gehuisd en hebben ad libitum toegang tot voer en water.

Toepassing van de 3Vs
1.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 werd eerst een in vitro proef uitgevoerd waarbij uiteindelijk twee XOS fracties
geselecteerd werden die positieve eigenschappen lijken te bezitten. Deze fracties worden nu
getest in een in vivo opstelling aangezien nagegaan moet worden of ze deze activiteit ook
behouden in levende dieren. Een dier is veel complexer dan een in vitro opstelling door de
aanwezigheid van interacties en dus moet ook in een in vivo model nagegaan worden of de
positieve eigenschappen van de fracties behouden blijven. Daarenboven willen we ook het
effect op de performantie van de dieren nagaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Eerst werd een in vitro experiment uitgevoerd om niet-interessante XOS fracties te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk elimineren. Verder werden er zorgvuldige berekeningen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat
er zo weinig mogelijk dieren gebruikt worden. Tevens werd er ook voor gezorgd dat er niet
proefdieren gebruikt worden.
te weinig dieren aangewend worden zodat een herhaling van het experiment omwille van
statistische redenen vermeden kan worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Gezien deze XOS fracties getest worden als voederadditieven voor kippen, wordt dit
experiment op kippen uitgevoerd.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 geen of geringe negatieve effecten op het welzijn van de dieren verwacht. De
dieren worden gehuisvest onder standaardcondities op de boerderij en worden dagelijks
gecontroleerd. Ze worden gehuisvest op houtschaafsel en krijgen ad libitum toegang tot
voer en water.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Testen van potentiele moleculen in een diermodel voor de ziekte van Parkinson
1 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

ziekte van Parkinson, testen therapie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen nagaan of bepaalde moleculen een potentiele werking hebben in een diermodel
voor de ziekte van Parkinson. Voor deze aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft
is er geen medicatie beschikbaar die de oorzaken van de ziekte aanpakt. De te testen
moleculen worden nauwkeurig geinjecteerd in de hersenen en zouden rechtstreeks op een
betrokken eiwit moeten inwerken en kunnen op die manier mogelijks de oorzaak van de
aandoening aanpakken. Met dit project willen we nagaan of deze strategie succesvol kan
zijn. Als de experimenten succesvol zijn kan er in een volgend stadium nagegaan worden of
ook de pathologie kan onderdrukt worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Medicatie die de oorzaak van een aandoening aanpakt is veel relevanter dan de huidige
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
medicatie die vooral aan symptoom bestrijding doet en die daardoor levenslang moet
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
genomen worden.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

62

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 gebruikte technieken worden ook toegepast op patienten zonder negatieve
bijwerkingen. De handelingen kunnen tijdelijk zorgen voor een matige graad van lijden
waarvoor dan ook pijn medicatie wordt toegediend. De dieren worden finaal
geëuthanaseerd om hun organen waaronder de hersenen te kunnen analyseren. De ernst
van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De ziekte van Parkinson is een aandoening bij mensen en tast vooral de hersenen aan. Er
zijn reeds initiele experimenten uitgevoerd in celcultuur maar nu moeten de effecten in een
in vivo model met complexe hersenen nagegaan worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van ervaring met analoge moleculen is de actieve dosis range min of meer gekend.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Daardoor is het niet meer nodig om in vivo een hele reeks concentraties uit testen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We maken gebruik van een transgeen rat model omdat dit ons toelaat om het effect op een
humaan eiwit na te gaan.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 eerdere ervaringen verwachten we geen ernstige negatieve effecten. De dieren
krijgen pijnmedicatie tijdens en na de operatie. Daarnaast zullen de dieren dagelijks
geobserveerd en gewogen worden. Dieren die toch opvallend zouden afvallen of duidelijk
tekenen van discomfort tonen zullen onmiddellijk geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Rol van witte bloedcellen bij herstel van hartproblemen bij veroudering
15 januari 2020 tot 14 januari 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neutrofiel, bloedplaatjes, inflammatie, neutrofiel extracellulaire traps, hartfibrose, veroudering

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Neutrofiel extracellulaire traps (NETs) veroorzaken, veelal na infectie, weefselschade. Recente
inzichten tonen echter aan dat NETs ook schadelijk zijn wanneer ze gevormd worden in
afwezigheid van infectie. Hoe deze NETs ontstaan in dergelijke omstandigheden en hoe ze
bijdragen tot weefselschade is echter nog niet gekend. Als gevolg van veroudering, zouden
bloedplaatjes en neutrofielen een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van deze
letsels. Het doel van dit project is de rol van neutrofielen en bloedplaatjes in NETsgemedieerde schade te onderzoeken via het model van hartfibrose tijdens veroudering

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Er is weinig bekend over de rol van inflammatoire cellen in de progressie van hartfibrose
die leidt tot hartfalen bij veroudering. Dankzij deze studie kunnen nieuwe inzichten in de
pathofysiologie van de hartfibrose verworven worden. Dit kan leiden tot nieuwe en betere
behandelingen bij patiënten

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

310 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?

Dieren worden gedurende 2 jaar opgegroeid en opgevolgd aan de hand van een
welzijnsscore. Als deel van de natuurlijke veroudering wordt hart inflammatie verwacht, wat
ongemak kan veroorzaken. Hartfunctie wordt geanalyseerd door echografie en bloedstalen
worden onder verdoving genomen. Dieren worden geëuthanaseerd op het einde van het
experiment waarna het hart wordt genomen voor histologisch onderzoek. Het project
wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Tot op heden zijn er echter geen alternatieve proefdiermodellen noch dierloze modellen
voorhanden voor het bestuderen van hartfibrose als gevolg van veroudering, een complexe
multifactoriële aandoening

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van statistische gegevens werd een minimum aan proefdieren voorgesteld.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruikte proefdiermodellen zijn bijzonder goed gekarakteriseerd en vertonen heel wat
gelijkenissen met de humane pathologie. Muizenstudies zijn dan ook van onschatbare
waarde voor het ophelderen van de pathogenese van humane complicaties met inflammatie
en hartfibrose als gevolg van veroudering

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Ultrasone beeldvorming en bloedafname gebeuren onder algemene verdoving.
Ongemak/pijn wordt aan de hand van een controlesysteem geëvalueerd en bij te groot
lijden worden muizen geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Rol van PHD1 in Amyotrofe Laterale Sclerose
1/1/2020 - 1/12/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Amyotrofe laterale sclerose (ALS), PHD1, motor neuron, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is één van de belangrijkste neurodegeneratieve
aandoeningen, met een incidentie 1.5-2 per 100,000, waarvoor op dit moment nog steeds
geen behandeling beschikbaar is. Het doel van dit project is om het therapeutisch potentieel
van prolylhydroxylase domain containing enzyme (PHD) 1 na te gaan in ALS. Voorgaand
onderzoek toonde het therapeutisch potentieel van PHD1 inhibitie reeds aan in beroerte.
Preliminaire data geven aan dat PHD1 inhibitie mogelijk ook een therapeutisch target in ALS
kan zijn. Om dit te onderzoeken zal worden nagegaan of genetische PHD1 deletie een effect
heeft op: de overleving en het motorisch functioneren van twee goed gekarakteriseerde ALS
muismodellen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Met behulp van dit project kunnen we nagaan of PHD1 een mogelijk doelwit vormt voor de
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
behandeling van ALS. Bovendien kan het ons inzichten verlenen in de
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
ontstaansmechanismen van deze ziekte.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

495 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 ontwikkelen progressieve verlamming. De dieren zullen worden geëuthanaseerd
tijdens verschillende fases van de ziekte. Graad van ernst: ernstig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien ALS wordt gekarakteriseerd door een motorische achteruitgang veroorzaakt door
een interactie tussen verschillende celtypes is het noodzakelijk om een diermodel te
gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door gebruik te maken van statistische testen zal een minimaal aantal dieren gebruikt
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden. Bovendien zullen van één dier diverse weefsels geïsoleerd worden die voor
verschillende experimenten zullen gebruikt worden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Er is gekozen voor muizen omdat dit model dichter bij de mens staat. De gekozen
muismodellen zijn vertonen een sterk ALS-gelijkend fenotype.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 voor het onderzoek diermodellen noodzakelijk zijn proberen we deze muizen
optimaal te huisvestigen, correct toedienen van juiste pijnstillers en anesthetica en
uiteindelijk de dieren te euthanaseren wanneer het humaan eindpunt bereikt is. Humane
eindpunt wordt opgevolgd ahv een scoresheet.
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Achterhalen van moleculen die een succesvol herstel beinvloeden in het centrale zenuwstelsel van de verouderde killivis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

13 Jan 2020 tot 11 Jan 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Neuronale regeneratie - veroudering - centraal zenuwstelsel - killivis - retina - ouabaïne
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Door de toegenomen levensverwachting in onze samenleving zijn neurodegeneratieve aandoeningen geassocieerd met
veroudering steeds meer voorkomend. Echter omdat zoogdieren zeer gelimiteerd zijn in het herstellen van verloren of
beschadigde neuronen in het centrale zenuwstelsel neemt de levenskwaliteit af. Gedurende dit onderzoek zijn we
geïnteresseerd in het ontdekken van moleculen/signaalwegen die succesvolle regeneratie ondersteunen. Uit reeds eerder
verworven data uit het gastlabo blijkt dat de oude killivis niet meer in staat is om te regenereren in het centrale
zenuwstelsel. Dit in tegenstelling tot de jong adulte killivis die wel nog een robuuste regeneratiecapaciteit bezit. Het
uiteindelijke doel is dan ook, via het ontdekken van belangrijke spelers in het regeneratieve proces van de jong adulte
killivis, de regeneratieve response van de oude killivis terug te induceren/stimuleren dit om in verder onderzoek de
translatie te maken naar zoogdieren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Door het ontdekken van verschillende moleculen/signaalwegen die regeneratie bevorderen/inhiberen in de senescente
killivis zullen we in staat zijn om de effecten van veroudering op deze herstelrespons teniet te doen. Vervolgens kunnen
translaties worden gemaakt, op basis van conservatie binnen de vertebraten, naar zoogdiermodellen zoals de huismuis. Na
verder onderzoek (niet in de huidige aanvraag), zal men gaan onderzoeken wat deze moleculen/signaalwegen
teweegbrengen in zoogdiermodellen om uiteindelijk een mogelijke therapie te ontwikkelen voor ouderdomsgerelateerde
neurodegeneratieve ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vis - killivis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

1002

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de 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 zijn 4 type handelingen aanwezig in dit project: injectie, tracking, dissectie en optokinetische respons. De
optokinetische respons wordt ingeschat als non-harmful omdat de enige handeling die met de vis wordt uitgevoerd een
manuele verplaatsing is onder verdoving (0,03% tricaïne). Dissectie is end-point en gebeurt na euthanasie (tricaïne
overdosis, 0,1%), waar er dus geen negatieve effecten worden verwacht. Tijdens de injectie wordt er enkel een kleine
incisie gemaakt in de cornea, waarna vervolgens via deze opening een intravitreale injectie wordt uitgevoerd met
ouabaïne waarbij de binnenste retinale lagen worden verstoord. Hier verwachten we geen grote ongewenste negatieve
effecten. We weten namelijk al reeds vanuit het optic nerve crush model dat het doorknippen van de cornea geen
inflammatie met zich meebrengt. Daarmee wordt het letselmodel (intravitreale ouabaïne injectie) geclassificeerd als matig.
Tijdens de tracking worden de optische zenuw doorgeknipt en wordt er een tracer geplaatst op het uiteinde van deze
zenuw. Deze handeling wordt uitgevoerd onder verdoving (tricaïne 0,03%) en de graad van ernst wordt daarmee
ingeschat op matig. Drie uur later zal de tracking voltooid zijn, zal de vis worden geëuthanaseerd (overdosis tricaïne, 0,1%)
en zal er een weefselcollectie plaatsvinden. Uiteindelijke zullen alle dieren worden geëuthanaseerd (overdosis tricaïne,
0,1%). Ernst van project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Tot op heden zijn er geen alternatieve methoden beschikbaar om de invloed van veroudering op neuronale regeneratie te
bestuderen. De complexiteit van een levend organisme en dus interplay tussen verschillende celtypes in de retina is van
groot belang. Daarmee is het niet mogelijk om de neuronale regeneratierespons te bestuderen in vitro en zijn we
genoodzaakt voor een in vivo model te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het geschatte aantal van de benodigde dieren is gebaseerd op onze huidige ervaring. Er wordt steeds voor het minimum
aantal dieren gekozen om statisch significante resultaten te bekomen (op basis van power bewerkingen). De dieren die
nodig zijn zullen voor de optimalisatie van de experimenten, zijn eveneens meegerekend. Door gebruik te maken van
longitudinale experimenten (zoals de optokinetische respons) kunnen we het aantal vissen tot een minimum beperken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Om mogelijke therapieën te vinden voor neurodegeneratieve aandoeningen stelt zich er een nieuwe onderzoeksvraag:
"wat is de invloed van veroudering om de neuronale regeneratiecapaciteit?". Hierbij is de verouderingscontext enorm
belangrijk om dat neurodegeneratieve aandoeningen sterk gecorreleerd zijn met veroudering. Het ideale model om
neuronale regeneratie te bestuderen is de kortlevende killivis (bezit een intrinsieke regeneratiecapaciteit). Deze kortlevende
vis vertoondtgelijkaardige verouderingskenmerken met de mens op macroscopisch en microscopisch niveau.

Verklaar de maatregelen die 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 score rooster, maar de dieren worden dagelijks opgevolgd op tekenen van eventuele pijn, ongemak of infecties.
Indien symptomen van ziekte worden vastgesteld zoals uitpuilende ogen, abnormaal zwemgedrag, dropsy, kleurverlies,
enzovoort, zal dit diertje geëuthanaseerd (overdosis tricaïne, 0,1%) worden. Tijdens de ingrepen zal er anesthesie worden
gebruikt. Hiervoor wordt 0,03 % tricaïne gebruikt indien het dier nadien nog moet ontwaken. Bij een end-point interventie
zal het dieren worden geëuthanaseerd met behulp van een overdosis 0,1% tris gebufferde tricaïne.
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De rol van de nier in de synthese van vitamine D en in vitamine D-gemedieerde calcium- en
fosfaathuishouding.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 31/12/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Nier, vitamine D, calciumhuishouding
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De nier speelt een belangrijke rol in de aanmaak en de werking van vitamine D. Vitamine D
is verantwoordelijk voor calciumreabsorptie in de nier. Daarnaast wordt het enzym CYP27B1,
dat de actieve vorm van vitamine D (1,25(OH)2D) produceert, hoofdzakelijk gevonden in de
nier. Echter, dit enzym is ook aanwezig in andere weefsels, waardoor actief vitamine D ook
plaatselijk kan worden aangemaakt. In welke mate deze lokale productie bijdraagt tot de
totale concentraties in het bloed is niet geweten. Daarom willen we mbv transgene muizen,
waarin dit enzym selectief in de nier is uitgeschakeld, onderzoeken in welke mate de nier
verantwoordelijk is voor circulerende concentraties van actief vitamine D. In een tweede
luik willen we de rol van de vitamine D-gestuurde effecten in de nier op calcium- en
fosfaatreabsorptie onderzoeken via transgene muizen zonder vitamine D receptor in de
nier. Ten slotte willen we nieuwe doelwitgenen van de vitamine D receptor in de nier
ontdekken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze aanpak zal resulteren in vernieuwde inzichten in de regulatie van de
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
calciumhuishouding en kan belangrijke informatie opleveren die de behandelingsstrategie
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
van nierziekten, waarin de aanmaak en werking van vitamine D3 is verstoord, veranderen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Transgene muizen met gehele of weefselspecifieke inactivatie van de vitamine D receptor of
van CYP27B1 (het enzyme dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van actief vitamine D3).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

434 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?

We verwachten dat in sommige modellen de dieren problemen zullen ondervinden om hun
calcium-en fosfaatbalans stabiel te houden. In deze dieren verwachten we ernstige
symptomen. Waar de wetenschappelijke vraagstelling het toelaat, zullen de dieren op een
dieet met extra calcium en fosfaat gezet worden om zodoende de calciumhuishouding te
normaliseren. De dieren worden op het einde van het experiment op een humane wijze
gedood. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom 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 regulatie van calciummetabolisme is bijzonder complex en tal van factoren spelen hierin
een belangrijke rol. De studie ervan vereist een integratieve aanpak die enkel kan bereikt
worden door gebruik te maken van in vivo modellen.
Het aantal benodigde dieren wordt berekend op een voorafgaande power analyse die
rekening houdt met een vooraf gedefinieerd minimaal relevant verschil dat we wensen vast
te stellen. Bovendien beschikken we over een jarenlange ervaring met dit type van
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.

Er wordt gebruik gemaakt van muismodellen omdat er geen in vitro alternatieven
voorhanden zijn om calciumhomeostase op een integratieve manier te bestuderen. De
weefselspecifieke uitschakeling van receptoren en/of enzymen laat toe om meer inzicht te
krijgen in de aanmaak werking van vitamine D3 in de nier.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Dieren worden gehuisvest in kleine groepjes in aangepaste kooien met kooiverrijking. Waar
de wetenschappelijke vraagstelling het toelaat, zullen de dieren op een dieet met extra
calcium en fosfaat gezet worden om de calciumhuishouding te normalisere. Extra
kooiverrijking onder de vorm van muizeniglo's zal voorzien worden wanneer de muizen
voor korte tijd in metabole kooien geplaatst worden. Wanneer dieren ernstig lijden worden
ze vroegtijdig uit de studie genomen en geëuthanaseerd.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Evaluatie van nieuwe geneesmiddelen met een veelbelovende anti-kankerwerking
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

experimentele kanker therapie nucleaire transport inhibitoren
Fundamenteel onderzoek
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Kanker heeft wereldwijd een belangrijke impact op de mensheid. In 2018 waren er 17 miljoen nieuwe
kankerdiagnoses waarvan 9.6 miljoen mensen aan kanker zijn gestorven dat jaar. Terwijl al heel wat
kankers goed behandeld kunnen worden, zijn er nog steeds types die ongeneeslijk zijn en waarvoor
er nieuwe behandelingsstrategieën ontwikkeld moeten worden. Het doel van dit project is om
nieuwe bestanddelen met een veelbelovende tumorremmende werking, die ontdekt werden in
celculturen van kanker, te testen op hun tumorremmende activiteit in muismodellen voor kanker.
Afhankelijk van de klasse van de bestanddelen worden deze moleculen getest in leukemie,
longkanker of hersenkanker muismodellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Nadat een nieuw bestanddeel uitvoerig is gekarakteriseerd op zijn tumorremmende werking in
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
cellijnen, is het testen op hun kankerremmende werking in muismodellen de eerste stap in het
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
preklinisch onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw kanker geneesmiddel voor mensen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

2300

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

Controle muizen (niet-behandelde dieren) zullen op termijn kanker ontwikkelen. Bij de behandelde
muizen wordt verwacht dat de kanker niet of trager zal ontwikkelen. Door het gebruik van nietinvasieve beeldvorming kunnen de muizen worden geëuthanaseerd vóór er fysische ongemakken
optreden. Deze experimenten worden als matig ingeschat. Eventueel kunnen behandelde dieren
neveneffecten van het te testen bestanddeel ondervinden, maar het is moeilijk te voorspellen wat de
aard of graad van deze neveneffecten zal zijn. De dieren worden op het einde van het project
geëuthanaseerd dmv een overmaat dolethal en onderworpen aan necropsie om zo het effect van het
potentiële geneesmiddel op organen te kunnen evalueren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De antitumorale werking van de compounds werd reeds in vitro bepaald. Er bestaat geen alternatief
model die de effectiviteit en toxiciteit van een potentieel nieuw geneesmiddel in een levend wezen
kan imiteren. Vooraleer een nieuw bestanddeel kan getest worden bij mensen, is het van
allergrootste belang te weten hoe het zich in een levend organisme gedraagt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Enkel de bestanddelen die het meest veelbelovend zijn en die uitvoerig gekarakterizeerd zijn, zullen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk getest worden. De groei van tumoren wordt opgevolgd via niet-invasieve beeldvorming. Doordat
elke muis wordt opgevolgd doorheen de tijd moeten er geen extra muizen worden geëuthanaseerd
proefdieren gebruikt worden.
om inwendige tumorgrootte te bepalen op verschillende tijdspunten. Hierdoor vermindert ook de
variabiliteit met gevolg dat er minder muizen moeten gebruikt worden om statistische significantie
te bekomen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De groei van tumoren wordt opgevolgd via niet-invasieve beeldvorming. Dit laat ons bovendien toe
om muizen vroegtijdig te euthanaseren, nog voor de muizen fysische ongemakken vertonen ten
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
gevolge van de tumorgroei.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Bij het hersenkankermodel worden pijnstillers vóór en na de operatie toegediend. Tijdens de operatie
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, worden de muizen geplaatst op een verwarmd platform en wordt hun temperatuur constant
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
gemeten.
beperken.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Effect van stress op permeabiliteit van verschillende delen van de dunne darm
Zeven maanden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Prikkelbare darm syndroom, stress, intestinale permeabiliteit, geslachtsverschil

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Kennis over verschillen in de regionale gevoeligheid van de dunne darm voor stressoren is
beperkt. Eerdere studies hebben zich in vitro gericht op het jejunum of het ileum of hebben
een in vivo lactulose / mannitol-test gebruikt, die geen onderscheid kan maken tussen de
jejunale en ileale bijdrage aan de gemeten permeabiliteit. Desalniettemin kan de plaats van
het belangrijkste permeabiliteitsdefect van belang zijn omdat blootstelling aan antigeen
verschilt langs de dunne darm. Bovendien is het genderverschil in deze context nog
onbekend.
In de huidige studie wilden we het effect van een acute gecombineerde psychologische en
fysieke stressor op de darmpermeabiliteit in het jejunum versus het ileum vergelijken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Prikkelbare darm syndroom wordt gekenmerkt door buikpijnklachten van onbekende
oorsprong, waarbij er een duidelijk verband is met stress en er een overheersing is bij
vrouwelijke patiënten. We hebben in eerder onderzoek vastgesteld dat de BioBreeding-rat
vrouwelijke dieren gevoeliger zijn voor de effecten van stress. In de huidige studie willen we
het regionale verschil vergelijken in de gevoeligheid van de dunne darm voor stress bij
zowel mannelijke als vrouwelijke ratten en ratten die gevoelig zijn voor angststoornissen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Wistar-Kyoto ratten: 56 dieren; Sprague-Dawley ratten: 56 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 lot van de dieren na het project?

Dieren worden onderworpen aan een fysieke en psychologische stress van 2 uur en
vervolgens geëuthanaseerd voor verdere ex vivo experimenten. Ongemak en ernst van
project zal mild zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het effect van stress op de permeabiliteit van de darm is een methode die niet in vitro kan
worden getraceerd en waarvoor het gebruik van proefdieren vereist is.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We gebruiken statistische tools om het exacte aantal dieren te berekenen dat we nodig
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hebben om statistisch correcte resultaten te hebben
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Om onze resultaten te vergelijken met eerdere resultaten verkregen in het laboratorium, zijn
ratten de beste optie. We werken ook met een specifieke rattenstam, genetisch gevoelig
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
voor angststoornissen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Wanneer een dier tekenen van hoog ongemak of onverwachte pijn zal vertonen, zal tijdens
de stressprocedure de oorzaak hiervan worden gezocht en opgelost indien mogelijk. In geval
van te veel ongemak of pijn zal het dier van het protocol worden uitgesloten en
geëuthanaseerd.

49
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
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)

Onderzoek naar het effect van de primaire tumor op de groei van kankeruitzaaiingen in een
secundair orgaan.
20/12/2019-20/12/2023
stofwisseling, kankeruitzaaiingen, kankertherapie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in muismodellen voor kankeruitzaaiingen waaronder
uitzaaiingen bij borstkanker. Uitzaaiingen naar andere organen leiden 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
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. In dit project
zullen we specifiek onderzoeken welke stofwisselingsfactoren die vrijkomen uit de initiële tumor een
impact hebben op de uitzaaiing en de groei van borstkankercellen in de long- en levermicroomgeving. De resultaten kunnen leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak
voor kankertherapie.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

441

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het ontstaan en de
evolutie van kanker. De meeste dieren ontwikkelen kanker en uitzaaiingen. De dieren worden
uiteindelijk geëuthanaseerd (via een overdosis van een middel voor euthanasie of cervicale dislocatie
na verdoving) en het tumorweefsel wordt gecollecteerd. De muizen zullen een behandeling
ondergaan met een mogelijke therapie en er wordt op bepaalde tijdstippen bloed genomen. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
grondig te plannen voorkomen we dat experimenten onnodig herhaald zouden worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (waaronder meten
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, van tumor grootte, opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
van pijnstillers indien nodig) en krijgen ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi.
beperken.

50
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
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)

Vet conditioneert de lever voor de ontwikkeling van hepatocellulair carcinoom (kwaadaardige
leverkanker) door de inductie van een Warburg-stofwisseling.
10/01/2020 - 08/01/2025
Warburg, stofwisseling, leverkanker, vetten, lever, kanker, obesitas
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in muismodellen voor leverkanker en kankeruitzaaiingen.
Obesitas is een risicofactor voor de primaire vorm van leverkanker, hepatocellulair carcinoom (HCC),
maar de mechanismen die deze relatie aansturen, blijven onduidelijk. De aanwezigheid van obesitas
verdubbelt het risico op HCC-gerelateerde sterfgevallen, die zeer dodelijk zijn met een sterftecijfer van
meer dan 90%. Vetoverschot in de lever schaadt insuline en glucose stofwisseling, waarbij een hoge
vetinname via de voeding de opname van glucose in insuline-gevoelige weefsels vermindert en
verhoogde gluconeogenese in de lever stimuleert. Het is momenteel niet geweten of de
beschikbaarheid van voedingsstoffen de stofwisseling van normale cellen kan beïnvloeden en
kankerontwikkeling kan bevorderen. Bovendien willen we met deze studie begrijpen hoe een hoge vet
dieet de secundaire organen kan conditioneren voor de groei en ontwikkeling van
kankeruitzaaiingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit onderzoek maakt het mogelijk om veranderingen in stofwisseling die zich voordoen bij kanker te
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
ontrafelen. Dit kan leiden tot de ontdekking van een nieuwe therapeutische aanpak voor
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
kankertherapie, die zal bijdragen aan het verbeteren van de situatie van kankerpatiënten.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

312

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het ontstaan en de
evolutie van kanker. Dieren krijgen 60% hoog vet dieet die hun lichaamsmassa zal verhogen en hun
metabolisme zal beïnvloeden. Bovendien zullen DEN geïnjecteerde dieren op zeer jonge leeftijd (2
weken) een injectie met DEN ondergaan en tumorontwikkeling in de lever ervaren. De muizen zullen
een behandeling ondergaan met een mogelijke therapie en er wordt op bepaalde tijdstippen bloed
genomen. Muizen zullen een operatie ondergaan voor in vivo tracer-experimenten. 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. De dieren worden uiteindelijk geëuthanaseerd (via een overdosis van
een middel voor euthanasie of cervicale dislocatie na verdoving) en weefsels worden gecollecteerd. De
ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
grondig te plannen voorkomen we dat experimenten onnodig herhaald zouden worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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. Kankercellijnen worden zo veel mogelijk geïnjecteerd op de
plaats van herkomst. 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (waaronder
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, opvolgen van gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening van pijnstillers
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
indien nodig) en krijgen ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi.
beperken.

51
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het belang van redoxbalans tijdens metastasevorming
14/01/2020 - 14/01/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vetzuren, stofwisseling, kankeruitzaaiingen, kankertherapie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wij zullen de stofwisseling onderzoeken in muismodellen voor kankeruitzaaiingen waaronder
uitzaaiingen bij borstkanker. Uitzaaiingen naar andere organen leidt vaak tot een slechte prognose.
Uitzaaiingen zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van kankergerelateerde sterfte.
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. Wanneer uitzaaiende cellen transformeren moeten zij hun stofwisseling aanpassen,
waardoor secundaire tumoren in verre organen kunnen gevormd worden. Hier richten we ons op
hoe een verstoring van de redoxbalans de progressie beïnvloedt van uitgezaaide kankercellen in de
verschillende stadia van de vorming van een uitzaaiing. Inzicht in hoe de kankercellen overleven en
progresseren tijdens de verschillende stappen van de vorming van uitzaaiingen, zal helpen bij de
ontwikkeling van mogelijke therapieën.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

780

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 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 (via een overdosis van een middel voor
euthanasie of cervicale dislocatie na verdoving) 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om statistisch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
grondig te plannen voorkomen we dat experimenten onnodig herhaald zouden worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd (waaronder meten
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, van tumor grootte, opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht aan hen besteed (toediening
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
van pijnstillers indien nodig) en krijgen ze voldoende ruimte en verrijking van de kooi.
beperken.

52
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
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)

Het effect van TRPM4 op de evolutie van glycemie in zwangere muizen via telemetrische
glucose metingen.
02/2020 – 01/2025
Zwangerschap, TRP ionenkanalen, diabetes, glycemie, telemetrie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Zwangerschapsdiabetes is een veel voorkomende, tijdelijke vorm van diabetes waarbij het
suikergehalte in het bloed sterk stijgt tijdens de zwangerschap. Dit verhoogd suikergehalte
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. Onze voorgaande experimenten
toonden aan dat het Transient Receptor Potential Melastatin 4 ionenkanaal (TRPM4) een
rol kan spelen in de ontwikkeling van zwangerschapsdiabetes. Onderzoek naar de
moleculaire mechanismen achter zwangerschapsdiabetes zouden kunnen leiden tot meer
kennis en daardoor gerichtere therapieën tegen deze aandoening.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

In dit project wordt gebruik gemaakt van een nieuwe soort telemetrie. Deze implanteerbare
transmitters kunnen het suikergehalte in het bloed continu meten gedurende 28 dagen in
dieren die vrij rondlopen in hun kooi. Deze manier is minder stresserend voor de muizen en
verbetert de kwaliteit en kwantiteit van de data zeer sterk. Door de continue metingen
zullen er subtielere verschillen opgepikt kunnen worden die met andere technieken niet
kunnen waargenomen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

44 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?

Uit ervaring met deze transmitters in voorgaand pilootexperiment, weten we dat de
operaties goed verdragen worden. De dieren herstellen goed en er is slechts matige postoperatieve pijn. Het vasten voor de glucose tolerantie testen is een courant uitgevoerde
procedure en de muizen ondervinden hier weinig last van. De glucose tolerantie test zelf is
aangenamer aangezien er geen bloednames nodig zijn. Na het experiment zullen de dieren
geëuthanaseerd worden om de correcte positie van de glucose sensor na te gaan. Dit
draagt bij tot verkrijgen van betrouwbare resultaten het verbeteren van de kennis voor
eventuele volgende experimenten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Zowel de zwangerschap als de glucosehomeostase zijn ingewikkelde processen waarbij er
vele factoren een rol spelen die niet in een alternatief in vitro experiment getest kunnen
worden.
Het minimum aantal dieren werd ingeschat op basis van voorgaande pilootexperimenten.
Dit voorkomt overgebruik van proefdieren zowel door overschatting als onderschatting
(waarbij de proeven herhaald dienen te worden) van het benodigde aantal dieren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We maken gebruik van de muis, aangezien dat ons toelaat om wild type en knockout
muizen te vergelijken. Door een pilootexperiment uit te voeren hebben we de techniek
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
kunnen valideren en optimaliseren.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Alle wonden zullen gedesïnfecteerd worden met isobetadine en de dieren zullen herstellen
onder een warme lamp. Ze zullen voor en na de operatie pijnstiller toegediend krijgen en de
dieren zullen tot 7 dagen na de operatie dagelijks nagekeken worden. Indien we merken dat
de dieren zich niet goed voelen, niet meer eten of drinken, of gewicht verliezen, zullen de
dieren geëuthanaseerd worden.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Onderzoek naar mechanismen van resistentie tegen behandeling bij drievoudig negatieve
borstkanker.
01/01/2020 - 01/05/2021
Borst kanker, chemotherapie, herval, cel signalering
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ondanks de goede respons op chemotherapie bij Tripel negatief borstkanker (TNBC), zijn de
hervalpercentages extreem hoog in vergelijking met andere subtypen. Het terugval wordt vaak
gekoppeld aan therapeutisch falen en weerstand tegen behandeling. De mechanismen waardoor
kanker zich aanpast aan chemotherapie in afwezigheid van mutaties zijn grotendeels onbekend. Op
basis van gepubliceerde humane datasets en ons in vitro onderzoek hebben we Wnt-signalering
geïdentificeerd als een van de mogelijke factoren die leiden tot chemo resistentie in TNBC. Onze
bevindingen bevestigen deze hypothese omdat Wnt sterk actief is in borstkankercellijnen bij
blootstelling aan docetaxel en carboplatine. Wnt inhibitie in borstkanker cellijnen sensibililiseert
deze voor verschillende chemo dosissen. We willen nu onze bevindingen in vivo valideren. We willen
nagaan of Wnt signalering geactiveerd wordt in TNBC muis modellen als reactie op chemotherapie.
In deze piloot studie willen we de kinetiek van Wnt activering beoordelen d.m.v. genetische
reporters.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit pilot-experiment is bedoeld om te begrijpen of Wnt-signalering ook wordt geactiveerd als reactie
op chemotherapie in vivo en het vaststellen van de experimentele tijdstippen voor daaropvolgende
studies. Dit zal het mogelijk maken om verdere experimenten uit te voeren. We zullen onderzoeken
of Wnt signalering betrokken is in de context van resistentie ontwikkeling tegen chemotherapie in
vivo. Daarbij zullen we ook weten of het onderdrukken van Wnt signalering het herval van de
borstkanker kan tegen gaan.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

18 dieren (vrouwtjes 4-6 weken oud)

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

De dieren zullen tumoren ontwikkelen op de injectieplaats en kunnen al dan niet metastatische
letsels ontwikkelen binnen de duur van het experiment. Samen met de toediening van
chemotherapie zal dit naar verwachting matig ongemak bij de dieren veroorzaken. Indien de dieren
te erg lijden, worden deze geëuthanaseerd. Ook als de dieren het einde van het experiment behalen,
zullen deze geëuthanaseerd worden door middel van nekbreuk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Onze in vitro gegevens ondersteunen de hypothese dat Wnt-signalering tijdens blootstelling aan
chemotherapie wordt geïnduceerd om resistentie tegen behandeling en overleving van kankercellen
te bemiddelen. In vitro experimentele omstandigheden zijn echter kunstmatig en vangen niet de
complexe micro-omgeving van de tumor en al zijn bijzonderheden op; een voorbeeld hiervan is het
gebrek aan immuun- en ontstekingsreacties. Daarom zijn in vivo onderzoeken van fundamenteel
belang om de validiteit en relevantie van onze in vitro resultaten te bepalen. Wnt signalering en
borstkanker zijn nauw verwant tussen muis en mens (zijn namens ook beide zoogdieren). Hierdoor
is de muis het gewenste proefdier en kunnen deze experimenten niet de nodige resultaten leveren
en uitgevoerd worden op dieren van een lagere klasse.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In dit pilot-experiment hebben we de minimale hoeveelheid dieren gevraagd die nodig zijn per
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimentele conditie om rudimentaire statistieken uit te voeren over chemotherapie-respons en
Wnt-activering kynetica. Dit maakt de berekening mogelijk van een statistische analyse voor de
proefdieren gebruikt worden.
daaropvolgende experimenten die het verzamelen van grote hoeveelheden tumormateriaal op
verschillende tijdstippen vereisen.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is het gouden standaard zoogdiermodel voor zowel humane fysiologie als pathologie in vele
gebieden van biologie en biomedische wetenschappen. In de kankerbiologie is de muis het beste
diermodel voor het bestuderen van de geneesmiddelrespons en de fundamentele moleculaire
processen die aan de ziekte ten grondslag liggen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om het ongemak bij de dieren als gevolg van het experiment te minimaliseren, zullen de dieren
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, worden verdoofd tijdens het injecteren van de kankercellen en de daaropvolgende beeldvorming .
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
Dieren zullen dagelijks worden gevolgd door onderzoekers om hun welzijn te waarborgen.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Immuniteitsgeheugen van long endotheelcellen.
Jan 2020 - Jan 2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

long, endotheelcel, immune respons
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen de betrokkenheid van het immuniteitsgeheugen van long endotheelcellen
bestuderen bij de impact van vroege long microbioom veranderingen op de pulmonaire
immuun respons in het latere leven.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het ontrafelen van de onderliggende mechanismen van long endotheelcel
immuniteitsgeheugen. Deze studie kan bijdragen tot het verkrijgen van inzicht in hoe een
vroege immuuntraining van endotheelcellen mee kan bijdragen tot longziekten later in het
leven. Het opent dan mogelijks ook het pad voor nieuwe innovatieve therapeutische
benaderingen om de negatieve gevolgen van deze vroege immuuntraining (zoals een
overgevoeligheid bij astma) op te heffen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

muis n=168

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte graad van ernst wordt als matig ingeschat. Muizen worden herhaaldelijk
onderworpen aan een antibiotica inademing, gebruikmakend van een vernevelaar. Aan het
einde van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd en weefsel/serum/bronchoalveolair vocht gecollecteerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Ten gevolge van de multifactoriële natuur van het immuniteitsgeheugen is het noodzakelijk
om een dierenmodel te gebruiken. In vitro, ex vivo en organoid modellen kunnen daarom
niet gebruikt worden.
Er werd een literatuurstudie uitgevoerd om eventuele duplicatie van reeds gepubliceerde
bevindingen te vermijden.Het aantal dieren nodig om statistisch betrouwbare resultaten te
bekomen werd voorafgaandelijk berekend gebruikmakend van een poweranalyse.

3.Verfijning (maximaal 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 multifactoriële natuur van het immuniteitsgeheugen vereist het gebruik van een
dierenmodel, wiens immuunsysteem gelijkt op dat van de mens. Bovendien is het ook zo
dat het astma-onderzoek goed is gekarakteriseerd in de muis en sterk gelijkt op de humane
vorm.

Verklaar de maatregelen die 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 welzijn wordt constant opgevolgd. Bij de neonatale pups checken we of ze nog
voldoende drinken en of ze niet verstoten worden na behandeling. Bij de oudere dieren
bekijken we lichamelijke karakteristieken zoals gewichtsverlies, lusteloos gedrag,
veranderingen in ademhaling, eetgedrag. In geval van pijn of lijden worden de dieren
geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

In vivo beeldvorming van de chemische reactie tussen een specifiek antilichaam en een F18-tracer in
de hersenen van een Parkinson muis model.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 30/12/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

PET, tracer, antilichaam, hersenen, Alzheimer, Parkinson, alfa-synucleïne mouse model
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Omdat de wereldbevolking langer leeft, worden ouderdomsgerelateerde neurodegeneratieve ziekten
(ND) zoals Alzheimer (AD) en Parkinson (PD) een steeds groter mondiaal probleem. In deze context is
het algemene doel van het project de ontwikkeling van een veelzijdige methode voor immuno
gebaseerde hersen positron emissie tomografie (PET) beeldvorming, als een algemene translationele
moleculaire onderzoeksmethode die ook kan worden toegepast voor vroege diagnose van ND en
follow-up van de werkzaamheid van nieuwe ND-therapieën. Dit kan worden gerealiseerd via een
'pretargeting'-methode m.b.v. in vivo 'klik' chemie in de hersenen. Deze 'pretargeting' is vereist omdat
directe immunoPET niet kan toegepast worden in de hersenen als gevolg van de kleine fractie
antilichaam (of antilichaamderivaat) dat de hersenen bereikt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 pretargeting benadering is een 3-staps-reactie: 1) een niet-radioactief gemerkt biomolecule (eg
antilichaam) gemodificeerd met een tag wordt geïnjecteerd. Enkele dagen later, wanneer het
antilichaam maximaal is opgenomen in de target side in de hersenen wordt 2) een click reagens
geïnjecteerd dat niet doorheen de bloed-hersen barriere kan diffunderen en enkel de click
bindingsplaatsen van perifieer aanwezig antilichaam zal verzadigen.Daarna 3) wordt een radioactief
gemerkt molecule toegediend. Deze 'tracer' zal selectief en covalent binden aan het antilichaam in de
hersenen via de click tag. Door gebruik van deze pretargeting techniek kan immuno PET toegepast
worden in de hersenen. Direct radioactief gemerkte antilichamen hebben een te lage hersenopname
om met PET beeldvorming hun aanwezigheid in de hersenen aan te tonen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

106

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

Alle handelingen zoals injecties, scannen en herseninjecties gebeuren onder algemene verdoving.
Herseninjecties veroorzaken een matige tot ernstige pijn waarvoor de nodige pijnstilling wordt
gegeven. De dieren die enkel intraveneuze (IV) injecties en beeldvorming ondergaan zullen slechts
lichte pijn ervaren. Alle dieren worden uiteindelijk via decapitatie onder verdoving opgeofferd. De
ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Een eerste selectie van tracers gebeurt op basis van in vitro data/software, en hiervoor worden geen
dieren gebruikt (zie ook uitleg bij 'vermindering'). Het vervolg van de studie heeft als doel in vivo de
pretargeting klik methode na te gaan en dit vereist daarom levende dieren. Er worden herseninjecties
uitgevoerd , daarvoor werden muizen gekozen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een eerste screening om tot een eerste selectie van tracers te komen gebeurt met software
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk (relevante parameters zoals polar surface area en log P waarde om hersenopname te voorspellen).
Alleen de meest belovende tracers die weerhouden worden uit deze selectie worden verder
proefdieren gebruikt worden.
geevalueerd in muizen. Een deel van de muizen wordt gescand en kan ingezet worden in een ander
deel van het experiment (waarvoor dan geen extra muizen aangekocht moeten worden). Het ander
deel van de muizen dat finaal opgeofferd moet worden voor ex vivo evaluatie werd tot een minimum
beperkt.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het alfa-synucleïne muis model wordt gebruikt als diermodel voor Parkinson en gecreëerd door een
injectie van een virale vector in de hersenen van een gezonde muis. Voor alle andere experimenten
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
worden daarom ook gezonde muizen gebruikt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 grootste deel van de experimenten gebeurt onder verdoving (IV injectie, µPET scan,
herseninjectie). Tijdens en na de scan worden de dieren op een warmtematje gezet tot ze volledig
ontwaakt zijn. Voor en na de operatie (herseninjectie) krijgen ze pijnstillers. De dieren worden na de
operatie extra opgevolgd en krijgen 1 à 2 dagen extra pijnstilling.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Onderzoek naar nieuwe pijnstillers
01/02/2020 - 31/01/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

TRPM3 inhibitoren/ pijn/ pijnstillers / humaan
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit experiment heeft als doel nieuwe activatoren te identificeren die later gebruikt kunnen
worden in een humaan validatie experiment waarin potentiele pijnstillers getest kunnen
worden naar hun specieke inwerking op de pijnreceptor TRPM3. In dit experiment wordt
op zoek gegaan nieuwe potente TRPM3 activatoren aangezien de huidige gekende TRPM3
activatoren om allerlei uiteeenlopende redenen (potentie, oplosbaarheid, selectiviteit, ...) niet
voldoen aan de kriteria.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Eerdere studies hebben aangetoond dat de inhibitoren van de pijnreceptor TRPM3 een
pijnstillend effect heeft in verschillende ziekte-modellen zoals chemotherapie-geïnduceerde
pijn, neuropathische pijn en ontstekingspijn. De lange termijn doelstelling is om een nieuw
medicijn te ontwikkelen om pijn af te remmen in mensen. In een volgende fase van het
project wensen we de nieuwe pijnstillers testen op de mens. Hiervoor is het belangrijk dat
er een nieuw experiment ontwikkeld wordt waarin het target TRPM3 gevalideerd wordt. Het
is belangrijk dat we beschikken over een specifieke activator van de pijnreceptor die
gebruikt kan worden in de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120 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 lot van de dieren na het project?

De dieren zullen tijdelijk pijn aanvoelen door het activeren van een pijnsensor (injectie in
achtervoet). De pijn zal na een vijftal minuten voorbij gaan waarna geen enkel blijvend
letsel zal overgehouden worden. Na het project zullen de dieren gebruikt worden voor
weefsel isolatie voor andere in vitro experimenten. Graad van ernst: licht

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het effect van TRPM3 activatoren kan enkel getest worden op dieren, aangezien het hier
gaat om gedragsexperimenten. Jammer genoeg zijn er geen alternatieven voor handen.

Het aantal dieren werd gehalveerd, aangezien van ieder dier zowel de linker als de rechter
achterpoot gebruikt zullen worden als een test-case in het experiment.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Knaagdieren staan als proefdiermodel voor zoogdieren en hebben een vergelijkbaar
mechanisme om pijn te detecteren. De homologie tussen de verschillende pijnreceptoren is
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
heel hoog in vergelijking met lagere diersoorten die vaak deze pijnreceptor niet dragen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 zullen vrij kunnen rondlopen in de standaardhuisvesting met extra voorziening
van water. Indien na 10 min na het einde van het experiment opgemerkt wordt dat de
dieren nog steeds pijn vertonen,zal het experiment vroegtijdig stopgezet worden en de
dieren geëuthanaseerd worden. Gedurende de rust periode zullen de dieren dagelijks
opgevolgd worden door de dierenverzorgers en wordt gelet dat de dieren een normaal
gedragspatroon vertonen.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Wisselwerking tussen stress en angstgevoeligheid bij prikkelbare darm syndroom
verandering
1 jaar
Prikkelbare darm syndroom, stress, colorectale sensitiviteit, intestinale permeabiliteit
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Prikkelbare darm syndroom wordt gekenmerkt door buikpijnklachten van onbekende
oorsprong, waarbij er een duidelijk verband is met stress en er een overheersing is bij
vrouwelijke patiënten. We hebben in eerder onderzoek ontdekt dat de BioBreeding-rat een
goed diermodel van deze aandoening is, omdat deze ook overgevoeligheid voor de darm en
een lichte ontsteking in het darmweefsel vertoont. Ook in dit diermodel zijn vrouwelijke
dieren gevoeliger voor de effecten van stress. In het laatste onderzoek vergeleken we
stressbestendige en stressgevoelige ratten en het stressprotocol dat we toepasten (alleen
maternale scheiding) was niet voldoende om FGID-symptomen te veroorzaken. In de huidige
studie willen we meer onderzoek doen naar de pathofysiologie achter stress-geïnduceerde
FGID-symptomen bij angstgevoelige ratten door ze bloot te stellen aan een combinatie van
stress (stress in het vroege leven en acute stress bij volwassenen).

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Deze experimenten zullen ons helpen beter te begrijpen hoe een combinatie van stress,
omdat mensen vaak worden blootgesteld, kan leiden tot darmklachten en hoe dit wordt
beïnvloed door hormonale status en geslacht. Deze inzichten kunnen dan op termijn leiden
tot betere resultaten bij de behandeling van het prikkelbare darm syndroom.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

80

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dieren worden blootgesteld aan stress in het vroege leven, wat volgens de resultaten van
een eerdere studie een licht effect op de angst en gevoeligheid induceert. Later in het leven
zullen ze worden onderworpen aan een korte fysieke en psychologische stress (1 uur) en
vervolgens een gevoeligheidsbeoordeling van de dikke darm ondergaan en vervolgens
worden ze geëuthanaseerd voor verdere ex vivo experimenten. Ongemak en ernst van het
project zal matig zijn.
We werken aan de interactie tussen psychologische stress en gastro-intestinale symptomen
in een context van gevoeligheid voor angst. In deze context werken we aan communicatie
tussen de darm en de hersenen. Angststoornissen, psychologische stress en viscerale
gevoeligheid kunnen niet worden gedaan met noch lagere soorten dan knaagdieren noch
met in vitro technieken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We hebben onze statistische poweranalyse gebaseerd op eerdere experimenten van onze
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk groep op deze specifieke dierstam.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Om het aantal procedures bij één dier te beperken, kiezen we ervoor om te werken met een
specifieke rattenstam die gevoelig is voor een angstachtige aandoening, de wistar Kyoto-rat.
Voor zover wij weten, zijn er maar weinig soorten knaagdieren met deze bijzonderheid.
Verder moeten we, om te werken aan de interactie van de hersenen, experimenten
uitvoeren op dieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Dieren hebben toegang tot alle door de faciliteit voorgestelde verfijning. Alle extra stress
wordt voorkomen (abnormaal geluid of geur, voedsel- en watergebrek). Dieren worden
gewogen, hun algemene toestand wordt beoordeeld. verschillende parameters worden
gecontroleerd: oogopening, doorhangend haar, isolatie, uitputting die elke dag wordt
beoordeeld. Als een dier een of meer van deze symptomen vertoont, wordt de oorzaak
gezocht en snel verholpen en wordt het dier uitgesloten van de studie.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De rol van furine in diabetes type 2 en obesitas
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Type 2 diabetes, Obesitas, furine, hypothalamus, pancreas
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Genoombrede associatiestudies hebben aangetoond dat het FURINE-gen, dat codeert voor
het proproteïne convertase furine, geassocieerd is met type 2 diabetes en metabool
syndroom. In dit project richten we ons op de studie van het FURINE-gen bij diabetes en
obesitas. We gebruiken transgene muizen die furine missen in specifieke weefsels. We
hebben aangetoond dat furine cruciaal is voor de pancreas in de muis, omdat inactivering
aanleiding geeft tot pancreasdysfunctie. Voorlopige studies hebben aangetoond dat de
inactivering van furine in specifieke hersengebieden een effect heeft op lichaamsgewicht en
glucosehomeostase. We zullen verder het fenotype van de hersenspecifieke furineinactivering bestuderen, evenals de moleculaire mechanismen die aanleiding geven tot type
2 diabetes en obesitas.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Nieuwe inzichten in het veld van type 2 diabetes en metabole ziekten. Als we de functionele
link tussen furine en de bovengenoemde ziekten kunnen valideren, zou vermindering van
FURINE als indicator van diabetes beschouwd kunnen worden. Bovendien zouden de
geïdentificeerde substraten aanleiding kunnen geven tot de ontwikkeling van nieuwe
therapeutische strategieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

n = 80

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

De dieren ondergaan glucose- en insulinetesten en zullen hierbij milde pijn ervaren. Een
tweede groep dieren zal anders gehuisvestworden en hierdoor stress ervaren. Dit schatten
we in als matig. Op het einde van de experimenten worden de dieren humaan
geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vitro experimenten met geimmortaliseerde cellijnen zullen uitgevoerd worden om
kandidaatsubstraten te valideren, doch dit is geen volwaardig alternatief voor het aantonen
van kandidaatsubstraten in verschillende orgaansystemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor dit project zullen we 6 dieren per experiment gebruiken om statistische significantie
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te garanderen. Het aantal dieren dat gebruikt zal worden, werd op voorhand berekend door
middel van een power analyse.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Aangezien de inactivatie van furine in het hele organisme embryonaal letaal is, hebben we
de cre/lox techniek gebruikt voor weefselspecifieke inactivatie. Deze technologie is
geoptimaliseerd in muizen. We zullen de C57BL/6J muizenstam gebruiken aangezien die
vatbaar is voor dieet-geïnduceerde obesitas en diabetes.

Verklaar de maatregelen die 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 niveau van pijn en ongerief bij de dieren is gekoppeld aan de stress die wordt
veroorzaakt door de verandering in huisvesting. Dit zal slechts van korte duur zijn en de
dieren worden dagelijks opgevolgd.
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Niet-technische titel van het project

De invloed van kanker gerelateerde genetische afwijkingen op aminozuurmetabolisme,
kankerontwikkeling en implicaties voor therapie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020- 28-02-2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

aminozuur metabolisme, kanker, leukemie, dieet, therapie, mutaties
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In verschillende kankersoorten zoals leukemie, longkanker en glioblastoma is de aminozuur
synthese sterk verhoogd en kankercellen hangen hiervan af voor hun groei. In
kankercellijnen bestuderen wij momenteel mechanismes die kunnen bijdragen tot een
verhoogde aminozuur synthese en hun rol in kankerontwikkeling. Deze vraagstelling kan
niet in vitro beantwoord worden en daarom zullen we gebruik moeten maken van
muismodellen waarin genetisch gemodificeerde kankercellen in de muis geïnjecteerd
worden. In dit project willen we nakijken of de kankercellen met de mutatie een ander
aminozuur metabolisme tonen. Verder willen we controleren of we deze kankercellen
specifiek kunnen aanpakken met een dieet met een veranderde aminozuursamenstelling of
met medicijnen die aangrijpen op het cel metabolisme.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

In dit project bestuderen we de invloed van kanker gerelateerde genetische afwijkingen op
het aminozuur metabolisme tijdens de kankerontwikkeling en onderzoeken we de
gevoeligheid van deze kankercellen voor medicijnen die het aminozuur metabolisme
remmen. Op deze manier beogen we om verschillende groepen van kanker patiënten te
bepalen die baat hebben bij nieuwe therapeutische implicatie van aminozuur metabolisme
remming in combinatietherapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

96

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

De dieren zullen geïnjecteerd worden met kankercellen waardoor ze leukemie of tumoren
zullen ontwikkelen. We volgen dit nauwlettend op en euthanaseren de dieren zodra ze
symptomen van leukemie of tumoren vertonen. De dieren kunnen dus 1 tot enkele dagen
ernstig lijden. De dieren zullen in enkele experimenten ook behandeld worden met
medicijnen. De medicijnen zullen toegediend worden via peritoneale injectie wat mild lijden
met zich mee kan brengen. Na het project zullen alle dieren geëuthanaseerd worden door
cervicale dislocatie of volledige bloedafname via hartpunctie na anesthesie. De ernst van het
project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode
kan gebruikt
worden.
2.Vermindering
(maximaal
1000 karakters)

Wij gebruiken in vitro celmodellen wanneer mogelijk. Cel metabolisme is echter ook
afhankelijk van bloedvaten- en lymfestelsel, interactie met het immuunsysteem en dergelijke
die de beschikbaarheid van nutriënten en het kankercel metabolisme beïnvloeden. Daarom
kunnen
wijhet
hetaantal
effect gebruikte
van genetische
op metabolisme
de effecten
hiervan
op
We zullen
dierenafwijkingen
beperken tot
datgene wat en
strikt
noodzakelijk
is om

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gegronde conclusies te kunnen trekken en statistische significantie te bereiken. Verder
volgen wij de vakliteratuur en ontwikkelingen in het domein nauwgezet op om duplicatie
proefdieren gebruikt worden.
en het onnodig gebruik van proefdieren te vermijden.
3.Verfijning (maximaal 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 muismodel wordt wereldwijd gebruikt voor testen van celmetabolisme, de effecten van
diëten en in vivo tumorontwikkeling. Celmetabolisme is afhankelijk van o.a. het bloedvatenen lymfestelsel dat in lagere diersoorten minder gelijkend is op dat van de mens.
Metabolisme hangt ook samen met de productie van lichaamswarmte. Dit gebeurt anders in
koudbloedige dieren zoals vissen. Het muismodel vormt ook een ideaal preklinisch model
voor eventuele validatie van geneesmiddelen in vervolgprojecten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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.

60
Niet-technische titel van het project

Regulatoren van lipidenmetabolisme in Tor1a aandoeningen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/02/2020 - 30/01/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neurologische aandoening, dystonie, genetische ziekte, lipidenmetabolisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ons labo onderzoekt twee ongeneeslijke ziekten: een recessief congenitaal syndroom dat
dodelijk kan zijn binnen 4 jaar na geboorte en een dominant overerfbare aandoening,
dystonie, die zich voor het eerst voordoet in de eerste levensjaren van kinderen met de
mutatie. Onze onderzoeksgroep toont nu aan dat deze ziekten geassocieerd zijn met
abnormale regulatie van lipidenmetabolisme. Ongepubliceerd werk in de fruitvlieg
identificeert nu mogelijke genetische regulatoren hiervan. Met deze studie willen we nu
nagaan indien onze hit effectief een therapeutische target kan zijn. Hiervoor willen we de
impact van deze hit nagaan door het te verwijderen van het centraal zenuwstelsel en
verschillende parameters te onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Indien succesvol, kan dit project leiden tot een verduidelijking in het mechanisme leidend
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
tot neurologische aandoeningen zoals dystonie, alsook tot mogelijks therapeutische
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
strategiën voor mensen ldij lijden aan deze neurologische aandoening.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

812 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 vooropgestelde experimenten worden terminaal gescoord voor embryo's die
geanestheseerd en vervolgens geperfuseerd worden. Hierna wordt het hersenweefsel
gebruikt voor verschillende biochemische, kwantitatieve en enzymatische analyses. De
vrouwelijke zwangere muis wordt gebruikt voor getimede zwangerschap en geëuthanseerd
om embryo's te collecteren op specifieke momenten tijdens de embryonale ontwikkeling. De
ernst van het project wordt als terminaal

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn op dit moment geen in vitro alternatieven voor deze dierexperimenten. De complexe
situatie van onze hersenen kan niet in een celcultuur schaal gevormd worden. Deze hit is
gevonden en geverifiëerd in de fruitvlieg waar we reeds extensief experimenten uitvoerden.
Nu willen we deze hit verder onderzoeken in een hoger organisme, zijnde het zoogdier
muis, wat biologisch veel dichter aanleunt bij de mens dan de fruitvlieg. Dit is nodig
aangezien we een hersenziekte bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We herhalen de werkwijze van voorgaande studies voor gelijkaardige experimenten.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Hierdoor hebben we een goed idee van hoeveel dieren er minimaal nodig zijn om statistisch
significante verschillen aan te tonen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

We gebruiken muizen voor dit project omdat dit een uitgebreid bestudeerd
modelorganisme is voor neurologische ziekten, het centraal zenuwstelsel van muizen is
gelijkaardig aan dat van mensen. Ook zijn muizen het enige modelorganisme waarin de
mutatie, verantwoordelijk voor dystonie, aanwezig is.

Verklaar de maatregelen die 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 onder verdoving gebracht alvorens een experimentele procedure
(perfusie) uitgevoerd wordt, hierna is het experiment terminaal. De dieren die gebruikt
worden voor getimede zwangerschappen worden geklassificeerd als 'geen ongerief',
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Bone tissue engineering: niet enkel het type cel, ook de plek van afkomst bepaalt wat de
cellen doen
01-12-2019 tot 01-09-2024
Bot, bone tissue engineering, periost
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De noodzaak om donorbot te gebruiken bij reconstructieve operaties brengt problemen met
zich mee. Zo moet er een groot stuk bot worden getransplanteerd en leidt dit tot
problemen op donorniveau. Middels bone tissue engineering proberen wij vanuit een klein
stukje botvlies een weefselconstruct te creeren in het lab dat na implantatie leidt tot
botvorming ter plekke en dus genezing van het botdefect. Eerst testen wij in muizen voor
elk van de 4 verschillende celafkomsten (bovenkaak, neusbijholte, onderkaak en onderbeen)
de beste combinatie van de dosis groeifactoren met de juiste scaffold (als basis voor de 3Dstructuur) door middel van een implantatie op een makkelijk bereikbare plaats. Middels deze
dierstudie willen wij de beste combinatie voor elk van de 4 celafkomsten in een botdefect
van de onderkaak in ratten bestuderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Middels de uitkomsten van dit onderzoek hopen wij een behoorlijke sprong te hebben
gemaakt voor het gebruik van bone tissue engineering in de kliniek. Als wij met dit
onderzoek goede integratie van het celconstruct krijgen en een goede genezing van het
botdefect, kan dit onderzoek in een groter diermodel worden gedaan met eigen cellen van
het botvlies en kan men dit vervolgens transleren naar de kliniek.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen en ratten met een defect in het immuunsysteem, zodat zij humane cellen niet zullen
afstoten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

76 muizen en 50 ratten

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

Wij verwachten in de ratten een ernstige graad van ongerief gezien we een operatieve
ingreep op de onderkaak van deze dieren doen, waarna ze aangepaste voeding nodig
hebben. Ook verwachten wij postoperatieve pijn welke goed te behandelen is met
standaard pijnmedicatie, aangezien we een soortgelijke operatie al bij mensen doen en wij
van hen weten dat ze met standaard pijnmedicatie toekomen. Na het onderzoek zullen de
dieren worden geëuthanaseerd middels een overdosis anesthetica zodat wij de onderkaken
kunnen gebruiken voor histologisch onderzoek na implantatie en ingroei van de
celconstructen (8 weken na implantatie). De ernst van het project wordt als ernstig
ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Wij proberen al zo veel mogelijk testen in het lab te doen zonder dieren te gebruiken.
Echter, het gedrag van cellen is in het lab, onder zeer gecontroleerde omstandigheden,
anders dan in een omgeving waar ook andere processen bezig zijn en er dus ook invloeden
van de omgeving op de cellen zijn, zoals bijvoorbeeld inflammatoire reacties.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Wij maken een selectie van de beste combinatie van de dosis van groeifactoren en juiste
scaffold (basis van de 3D-structuur) in muizen door deze in de rug te implanteren. Hier
kunnen wij 4 celconstructen kwijt, zodat we zo min mogelijk aantal dieren nodig hebben.
Vervolgens testen wij de beste combinaties in een botdefect ter hoogte van de opstijgende
tak van de onderkaak, zodat wij aan beide zijde een celconstruct in de onderkaak kunnen
testen om ook weer het aantal benodigde dieren te limiteren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Wij maken een selectie van de beste combinatie van de dosis van groeifactoren en juiste
scaffold (basis van de 3D-structuur) in muizen door deze in de rug te implanteren. Echter,
voor de implantatie in een botdefect in de onderkaak zijn muizen te klein om de operatieve
ingreep netjes in uit te voeren. Daarom wordt voor dit onderzoek gekozen voor ratten,
gezien dit het kleinste diersoort is waar de operatie wel in kan worden uitgevoerd.

Verklaar de maatregelen die 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 krijgen antibiotica de eerste week, om infecties te voorkomen. Ze krijgen
vloeibare en malse voeding omdat kauwen na de operatie lastig is en ze krijgen voldoende
pijnstilling. De dieren worden opgevolgd aan de hand van een scoresheet
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Rederivatie van (genetisch gewijzigde) muizen
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Rederivatie, ziektekiemen, gezondheidsstatus, service
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Om uniformere onderzoeksresultaten te bekomen uit proefdierexperimenten worden de
experimenten vaak in zo gecontroleerd mogelijke omstandigheden uitgevoerd. Daarom zijn
er strikte regels omtrent de gezondheidsstatus van dieren die gebruikt worden in
experimenten (afwezigheid specifieke ziektekiemen). Omdat muisstammen die aangekocht
worden of geïmporteerd worden uit andere faciliteiten niet steeds voldoen aan deze regels
kan het nodig zijn om een stam vrij te maken van ziektekiemen. Dit kan gebeuren door
embryo's te isoleren uit een dier dat de ziektekiemen draagt en deze te implOnze afdeling
biedt deze technisch veeleisende service aan onderzoekers van binnen en buiten de
instelling.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door een muizenstam vrij te maken van ziektekiemen (= rederivatie) kunnen ze toegelaten
worden in een faciliteit met strengere gezondheidsnormen en zo beschermd blijven tegen
andere zieketekiemen. Dit voorkomt ziekteontwikkeling bij de proefdieren, en zorgt voor
uniformere onderzoeksresultaten met deze proefdieren. Dit resulteert in gebruik van
minder grote groepen van dieren en minder vaak herhaling van experimenten om er
relevante conclusies te kunnen uit trekken. Zo kunnen er sneller resultaten geextrapoleerd
worden naar de mens en kunnen er mogelijks minder proefdieren gebruikt worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

500

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

Om embryo's te verzamelen worden drachtige dieren gebruikt. De euthanasie gebeurt snel
en door goed opgeleide personen waardoor het lijden van de dieren tot het minimum
wordt beperkt. Deze dieren ondervinden verder geen schade. De implantatie van embryo's
in de baarmoeder is een standaard operatie die uitgevoerd wordt door experten onder
narcose. Pijn medicatie wordt toegediend tijdens de procedure. Door de goede zorgen
tijdens en na de procedure schatten wij de ernst in als matig. Na verspening van de jongen
worden de moeders als sentinel (verklikkerdier) gebruikt bij de gezondheidstest.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het ziektekiem-vrij maken van muizen kan enkel gebeuren door muizen te gebruiken in een
rederivatie procedure. Er bestaat hier (nog) geen dierloze methode voor.

Onze proeven zijn dermate geoptimaliseerd dat we met zo min mogelijk dieren toch
efficiënt en met een reële grote kans succesvolle procedure kunnen aanbieden aan de klant.
De moeders worden ook als verklikkermuis gebruikt bij de gezondheidstest.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn de meest gebruikte proefdieren in het biomedisch onderzoek. Door stammen
kiemvrij te maken kunnen we zo bijdragen aan het bekomen van betrouwbaardere
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
resultaten, en mogelijks aan een vermindering van het aantal te gebruiken proefdieren.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 het implanteren van embryo's in de baarmoeder van een draagmoeder wordt anesthesie
en pijnmedicatie toegediend. De muizen worden warm gehouden totdat ze ontwaken en
worden dan verder opgevolgd om eventueel ongemak te detecteren. Dieren die tekenen van
een verslechterende gezondheid of ongemak vertonen, zullen humaan worden
geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Invriezen van genetisch gewijzigde muislijnen
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

cryopreservatie, 3R, service
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Genetisch gewijzigde muismodellen zijn essentieel in het biomedisch onderzoek om ziektes
bij de mens beter te begrijpen en eventueel therapiëen te ontwikkelen. Wanneer bepaalde
unieke modellen (tijdelijk) niet meer nodig zijn, dan worden ze vaak onnodig in kweek
gehouden. Het invriezen van sperma of embryo's van deze stammen (cryopreservatie) biedt
hiervoor een oplossing. De kolonie kweek kan stopgezet worden en de stam kan ten allen
tijde terug opgestart worden (revitalisatie) voor verder onderzoek. Onze afdeling biedt
deze technisch veeleisende service aan aan onderzoekers.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door muizenstammen in te vriezen wordt een stock aangelegd (archivering) waardoor de
kweek van vaak unieke stammen die niet meer actief gebruikt worden in onderzoek (al dan
niet tijdelijk) kan stopgezet worden. Dit vermijdt onnodige kweek van dieren. Verder
vormen de ingevroren muisstammen een veilige back-up voor bv uitbraak van infectie,
genetische drift en ramp.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

2920

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 technieken gebruikt in dit project zijn grotendeels gelijkaardig aan deze gebruikt in een
fertiliteitskliniek. Om muissperma of embryo's te bekomen worden de donor dieren echter
eerst geeuthaniseerd. De euthanasie gebeurt snel en door goed opgeleide personen
waardoor het lijden van de dieren tot het minimum wordt beperkt. Alvorens een
onderzoeker een muiskolonie stop wenst te zetten, kan de onderzoeker een
kwaliteitscontrole aanvragen. Het ingevroren sperma of de embryo's worden ontdooid en
de (via IVF) verkregen embryo's worden bij vrouwtjes in de baarmoeder ingeplant om na te
gaan of ze kunnen uitgroeien tot gezonde muizen met het correcte genetische materiaal.
Deze operatie gebeurt wederom door experten en met voldoende zorg zodat het lijden van
deze vrouwtjes beperkt blijft. Voor de mannelijke donormuizen verwachten wij geen
schade. Voor de vrouwelijke donormuizen verwachten wij een lichte pijn. Voor de muizen
die de embryo's zullen ontvangen via een operatie verwachten wij matig ongemak. De
operatie gebeurt onder narcose en de muizen krijgen pijnmedicatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het doel van dit project is precies om het aantal dieren die onnodig in kweek zijn drastisch
te verminderen door de stammen die niet meer actief gebruikt worden in te vriezen. De
eerste keuze is steeds het invriezen van sperma omdat dit minder dieren vergt dan het
invriezen van embryo's. Er wordt slechts overgegaan tot embryo cryopreservatie van een
stam bij onsuccesvolle cryopreservatie van sperma, of wanneer een zeer specifieke
genetische achtergrond moet behouden blijven.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Onze proeven zijn dermate geoptimaliseerd dat we met zo min mogelijk dieren toch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk efficiënt en met een reële grote kans succesvolle archivering kunnen aanbieden aan de
onderzoeker.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn de meest gebruikte proefdieren in het biomedisch onderzoek. Met dit project
willen we een verschil maken in het totale aantal muizen die elk jaar onnodig worden
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
gekweekt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 het implanteren van embryo's in de baarmoeder van een draagmoeder wordt anesthesie
en pijnmedicatie toegediend. De muizen worden warm gehouden totdat ze ontwaken en
worden dan verder opgevolgd om eventueel ongemak te detecteren. Dieren die tekenen van
een verslechterende gezondheid of ongemak vertonen, zullen humaan worden
geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De rol van een gluconeogeen eiwit in bloedvatgroei.
06/01/2020 tot 06/01/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

metabolisme, endotheelcellen, bloedvatvorming, gluconeogenese
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De doelstellingen van dit project zijn: 1) de rol van gluconeogenese (het opnieuw vormen
van glucose) in endotheelcellen karakteriseren; en 2) onderzoeken in welke mate deze
metabole route angiogenese (bloedvatvorming) beïnvloedt, wat mogelijk kan leiden tot de
identificatie van het gluconeogeen eiwit als therapeutisch doelwit.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Endotheelcellen vormen de binnenwand van bloedvaten en zijn essentieel voor de normale
fysiologische functie van het vaatstelsel. Recente studies hebben aangetoond dat het
metabolisme van endotheelcellen bloedvatgroei regelt en dat het manipuleren van het
endotheelcelmetabolisme pathologische bloedvatgroei kan remmen. Na veelbelovende in
vitro-onderzoeken, onderzoekt dit project of inhibitie van een gluconeogeen eiwit ook
bloedvatvorming in vivo vermindert. Indien we kunnen bevestigen dat dit eiwit een
essentiële rol speelt in bloedvatvorming van een complex biologisch organisme, dan zou dit
eiwit een therapeutisch doelwit kunnen worden om patiënten met ontregelde
bloedvatvorming te behandelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

412

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

Graad van ernst: laag (post mortem collectie (na euthanasie) van ogen en organen na
tamoxifen injectie) tot matig (post mortem collectie (na euthanasie) van ogen en organen
na tamoxifen injectie, thermale of laser cautherisatie van de ogen). Aan het eind van het
experiment worden de muizen geëuthanaseerd of als ze sinds het begin van het experiment
meer dan 20% van hun gewicht zijn verloren of indien ze tekenen vertonen van lijden. De
dieren wordne geëuthanaseerd op het einde van de studie. De ernst van het project wordt
als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vitro-onderzoeken naar metabole routes in in vitro gekweekte endotheelcellen zijn niet
voldoende, omdat ze slechts één enkel celtype in een geïsoleerde kunstmatige omgeving
weergeven, en dus geen inzicht kunnen geven (i) in complexe interacties tussen
verschillende celtypen en weefsels of (ii) in fysiologische processen zoals de ontwikkeling
van het vaatstelsel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het minimum aantal dieren (nodig om betrouwbare resultaten te bereiken) te bepalen,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk werden statistische power analyses uitgevoerd op basis van data die werden verkregen in
eerdere vergelijkbare experimenten waarbij andere metabole routes in endotheelcellen
proefdieren gebruikt worden.
werden onderzocht. De experimentele procedures zijn al geoptimaliseerd tijdens eerdere
experimenten en er is ervaren personeel beschikbaar, waardoor het risico op herhaling van
experimenten wordt geminimaliseerd. Bovendien werd een uitgebreid literatuuronderzoek
uitgevoerd om herhaling van reeds uitgevoerde experimenten uit te sluiten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Eerdere studies toonden aan dat muismodellen zeer geschikt zijn om het metabolisme van
endotheelcellen van zoogdieren te onderzoeken. Ook stelt de endotheelcelspecifieke knockout van dit gluconeogeen protein in muizen ons in staat om de rol van dit eiwit specifiek
in endotheelcellen te bestuderen en tegelijkertijd ook de complexe wisselwerking van
endotheelcellen met andere cellen en weefsels te bestuderen na het selectief stilleggen van
dit eiwit in endotheelcellen.

Verklaar de maatregelen die 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 dagelijks (of vaker indien nodig) gecontroleerd om hun
gezondheidstoestand te beoordelen. Chirurgische ingrepen worden uitgevoerd onder
algemene narcose en lokale anesthesie thv oog.. Antibiotica (terramycine-crème) worden
aan het oog toegediend om infecties te voorkomen. Pijnstillers worden toegediend indien
we acute pijn registreren (Buprenorfine 0,05 mg/kg).
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de rol van macrofagen bij neurodegeneratie in maagdarmstelsel bij
obesitas.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Neurodegeneratie, maagdarmmotilitiet, obesitas
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Obesitas is wereldwijd in epidemische proporties toegenomen en legt een enorme socioeconomische last op de samenleving. Zwaarlijvige patiënten hebben onder andere last van
maagdarmklachten. Er is aangetoond dat neurodegeneratie van het intestinale zenuwstelsel
een van de belangrijkste oorzaken is van dergelijke klachten bij zwaarlijvige patiënten. We
hebben onlangs een subpopulatie van macrofagen ontdekt in nauw contact met de
zenuwcellen in het maagdarmkanaal, die een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen
van de functie van het darmstelsel. In dit project willen we de rol onderzoeken van deze
macrofagen tijdens de neurodegeneratie die wordt veroorzaakt door vetrijke dieetgeïnduceerde obesitas.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit project heeft tot doel ons begrip te vergroten van de mechanismen die leiden tot
neurodegeneratie en disfunctie van de gastro-intestinale functie tijdens obesitas. De
incidentie van obesitas neemt elk jaar toe, gedreven door de voedingsgewoonten van de
moderne westerse levensstijl. Als gevolg hiervan wordt de prevalentie van slopende gastrointestinale motiliteit en andere obesitas-gerelateerde aandoeningen een enorme socioeconomische last. Door het ontrafelen van de mechanismen die leiden tot neurodegeneratie
in het maagdarmkanaal, willen we nieuwe therapeutische doelen ontdekken die de
levenskwaliteit van zwaarlijvige patiënten aanzienlijk kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Ongeveer 1146 dieren zullen verspreid over 5 jaar worden gebruikt.

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

Obesitas wordt veroorzaakt door het voeden van vetrijke voedselpellets gedurende 1, 3, 6,
12, 18 en 24 weken, wat resulteert in een verhoogd lichaamsgewicht. De gekozen stam wordt
gebruikt voor metabole studies vanwege de weerstand tegen bijwerkingen zoals
hyperglycemie, dus er worden dus geen grote gezondheidseffecten verwacht. Ook zullen
muizen aan het einde van het experiment een beoordeling ondergaan van darm transit en
output van uitwerpselen, wat een vastenperiode, gavage en de plaatsing op een metalen
roostervloer van 12 uur impliceert. We schatten een matig ongemak als gevolg van deze
interventies. Muizen worden aan het einde van het experiment geëuthanaseerd voor
verdere analyse van cellen en weefsel.

Toepassing van de 3Vs
1.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 dit project willen we de interacties tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem bij
obesitas bestuderen. Tot op heden zijn in vitro modellen niet in staat om dergelijke
complexe intercommunicatie te repliceren, waardoor het onmogelijk is om deze interactie
te bestuderen zonder een diermodel te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Waar mogelijk werd statistische poweranalyse uitgevoerd op basis van data van eerdere
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten die in ons laboratorium werden uitgevoerd. Hierdoor konden we het
minimum aantal dieren bepalen om betrouwbare gegevens te genereren. Verder zijn waar
proefdieren gebruikt worden.
mogelijk experimenten gecombineerd om het aantal benodigde muizen te verminderen,
zonder de experimentele kwaliteit in gevaar te brengen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het muismodel is het meest gebruikte diermodel in het onderzoek naar neuroimmuuninteracties. Hierdoor is er uitgebreide literatuur beschikbaar die een duidelijke en
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
efficiënte interpretatie van de resultaten mogelijk maakt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Muizen worden tijdens de duur van het experiment dagelijks gecontroleerd en muizen die
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, tekenen van ongemak, pijn vertonen of onverwacht en consistent gewichtsverlies vertonen,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
worden geëuthanaseerd.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Regulatorische T cel expansie bij rhesus apen
Begindatum: 01/02/2020. Einddatum: 31/01/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

neuroinflammatie, interleukines, lymfocyten, virale vectoren
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Immuunreacties moeten in evenwicht zijn om beschermende immuniteit te bieden en
tegelijkertijd schade aan de omliggende weefsels te voorkomen. T-cellen zijn onderverdeeld
in twee belangrijke subtypes: conventionele T-cellen en Regulerende T-cellen (Tregs), die een
cruciale rol spelen bij het onderdrukken van immuunreacties. Een vermindering van het
aantal Tregs (in aantal en functie) ligt aan de basis van veel voorkomende
hersenaandoeningen met ontstekingsreacties. Het doel van dit project is om het aantal
Tregs in de hersenen te vermeerderen om een efficiente behandeling van
hersenontstekingen te bekomen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

In dit project zullen hersen-Tregs worden vermeerderd door overexpressie van IL-2, gebruik
makend van een adeno-geassocieerd virus vector-gebaseerd systeem. De expansie van Tregs
specifiek in de hersenen kan een beschermende rol spelen bij hersenziekten. Rhesusmakaken
worden op grote schaal gebruikt in preklinische studies. Een studie met primaten zal
cruciale gegevens opleveren die zullen helpen om de veiligheid, dosis calibratie en
effectiviteit van AAV-IL-2 te bepalen. Ons hoofddoel is om met succes een klinisch relevante,
op adeno-geassocieerde virussen (AAV) gebaseerde, immunotherapie voor
hersenontstekingen te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

rhesus apen (macaca mulatta); 1 dier herbruik, 1 nieuw dier

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

2

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

Wij zullen stalen van cerebrospinale vloeistof nemen door middel van catheters die in de
hersenen geimplanteerd worden. Deze implantatie zal gebeuren onder algemene anesthesie
en aseptische condities. We verwachten weinig negatieve van deze procedure op de dieren.
De virale vector zal intraveneus geinjecteerd worden onder lichte sedatie. We verwachten
geen immuunrespons hierbij. De ernst is matig omdat een kleine opening in de schedel
dient gemaakt te worden. Op het einde van het experiment zullen de dieren gedood worden
door 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.

Het immuunsysteem is een complex systeem van tientallen cellen. De ontwikkeling ervan,
hun onderlinge afhankelijkheid en functie, en de veranderingen in aantal door genetische
manipulatie kunnen niet gemeten worden door alternatieve methodes zonder proefdieren.
Regulatorische T-cellen werken in een multi-cellulaire context en interageren met vele
andere celtypes. Regulatorische T-cellen die in vitro geproduceerd worden zijn functioneel
verschillend en de multicellulaire interacties kunnen niet gerepliceerd worden in vitro.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We willen de bevindingen in een eerste dier repliceren in een tweede dier. Ons doel is om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk proof of principle evidentie te leveren dat onze aanpak succesvol is in een aapmodel.
Daarom zullen we het minimum aantal dieren gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Alle dieren worden sociaal gehuisvest in grote kooien met veel kooiverrijking. We hebben
veelbelovende resultaten behaald bij muizen in een vorig project. Om aan te tonen dat onze
aanpak kan toegepast worden in patienten moeten we echter testen in een diermodel dat
zo dicht mogelijk bij de mens ligt. Daarom kunnen we geen andere diersoort gebruiken.

Verklaar de maatregelen die 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 implantatie van de catheters zal gebeuren onder algemene anesthesie en met adequate
pijnstilling na de ingreep. Het nemen van stalen van cerebrospinaal vocht zal gebeuren
tijdens lichte sedatie en is pijnloos.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Longpathologie in een transgeen muismodel voor mucoviscidose
1-3-2020 -- 31-12-2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

mucoviscidose, niet-invasieve beeldvorming, transgeen muismodel, longpathologie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van de studie is het karakteriseren van de evolutie van het fenotype van het enige
muismodel dat we ter beschikking hebben dat de taaislijmpathologie die we in de longen
van mucoviscidosepatiënten zien, nabootst.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit muismodel is essentieel in het bestuderen van de taaislijmpathologie gezien bij
mucosviscidosepatiënten. Ook is dit het enige muismodel dat we kunnen gebruiken om
nieuwe therapieën tegen dit taaislijm in de longen, te evalueren. Daarom is het van belang
om te karakteriseren hoe de pathologie in dit muismodel evolueert, om het tijdskader
ervan te kennen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

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 verwachte graad van ernst van deze effecten is licht. De muizen zullen gedurende het
experiment niet-invasief opgevolgd worden mbv de beeldvormingstechniek micro-CT (+- 3
min per muis), telkens onder lichte isofluraan gasanesthesie. Enkel op het einde van het
experiment worden invasieve longfunctiemetingen uitgevoerd onder terminale anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om een beter inzicht te krijgen in het longfenotype van dit muismodel is het noodzakelijk
om deze muizen te gebruiken voor de metingen. De complexe longpathologie inclusief rol
van de immuunrespons kunnen niet nagebootst worden, hiervoor is een voldoende hoge
diersoort noodzakelijk

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We gebruiken niet-invasieve beeldvorming om de levende dieren op te volgen vanop jonge
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk leeftijd tot ze volwassen zijn. Hierdoor hoeven geen dieren geëuthanaseerd te worden op
elk tijdspunt, waardoor deze studie een veelvoud aan dieren uitspaart vergeleken met
proefdieren gebruikt worden.
standaard-eindpuntevaluatietechnieken.
3.Verfijning (maximaal 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 bENaC-transgene muis is het enige muismodel dat de slijmpathologie in de longen
nabootst zoals we die zien bij mucopatiënten. Enkel dit muismodel is geschikt voor het
evalueren van nieuwe therapieën om deze pathologie te bestrijden in de context van de
complexe omgeving van het hele respiratoire systeem, inclusief de immuunrespons.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Tijdens de CT-scans worden de dieren onder lichte verdoving gebracht, zodat ze niets
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, merken van de scans. Recuperatie na elke scan gebeurt in een aparte kooi die
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
warmgehouden wordt.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

In vivo evaluatie van stress respons remmers bij kanker
12/02/2020-12/02/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

stress, kanker, kankertherapie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project zullen we de stress respons van primaire borsttumoren remmen en het effect
op de immuuncellen en celstofwisseling bestuderen. De stress respons in de cel ontstaat
door een ongunstige omgeving om te overleven. In vitro-onderzoeken tonen aan dat kanker
en immuuncellen de activiteit van stressresponseiwitten verhogen als reactie op het gebrek
van aminozuren. Opvallend is dat in immuuncellen deze stressreactie is gekoppeld aan
verminderde proliferatie en cytokineproductie. Dit zorgt ervoor dat de tumor kan
ontsnappen aan immuunsurveillance. Deze waarneming is zeer relevant. Inzicht in hoe de
kankercellen overleven en reageren in stress situaties zal helpen bij de ontwikkeling van
mogelijke therapieën.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
perhet
soort)?
In
kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

256
De nadelige effecten die we verwachten zijn de symptomen geassocieerd met het ontstaan
en de evolutie van kanker. 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. Deze manipulaties
kunnen een effect hebben op de ernst van het experiment dat wordt uitgevoerd. De
verwachte graad van ernst zal meestal matig zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van de
experimentele groep waartoe de muis behoort.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

In dit onderzoek bestuderen we de volledige tumorontwikkeling en het effect van
inhibitoren, wat onmogelijk is in vitro. In vitro kunnen we de interactie tussen de inhibitor
en 1 of 2 celtypes nabootsen maar we kunnen nog niet alle verschillende celtypes
waarheidsgetrouw nabootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is groot genoeg om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
de experimenten nauwkeurig en grondig te plannen voorkomen we dat experimenten
onnodig herhaald zouden worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om onnodig ongemak bij de dieren te voorkomen, worden ze op de voet gevolgd
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, (waaronder meten van tumor grootte, opvolgen gewicht), wordt er bijzondere aandacht
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
aan hen besteed (toediening van pijnstillers indien nodig) en krijgen ze voldoende ruimte
beperken.
en verrijking van de kooi.
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Invloed van het acute fase eiwit serum amyloïd A (SAA) op de migratie van ontstekingscellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Serum amyloïd A (SAA); celmigratie; chemokinen; ontstekingscellen; neutrofielen ; monocyten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Celmigratie wordt grotendeels tot stand gebracht door de mogelijkheid van ontstekingscellen om te
reageren op een hogere concentratie van celaantrekkende factoren die ontstaat tijdens ontsteking.
Deze moleculen omvatten o.a. chemokinen en serum amyloïd A (SAA). SAA omvat verschillende
varianten (SAA1/2/3/4) en kan ook gekliefd worden, waarbij kortere actieve eiwitfragmenten
ontstaan. SAA speelt een rol in diverse ontstekingsziekten (bv. arthritis) en in kanker, maar zijn exacte
funtie is tot op heden niet volledig gekend. SAA1 trekt verschillende celsoorten aan en in vitro
onderzoek toonde reeds aan dat deze aantrekkingskracht versterkt wordt in de aanwezigheid van
chemokinen. In dit project wensen we de in vivo celaantrekkende activiteit van SAA2, SAA3 en SAAafgeleide fragmenten na te gaan in navolging van onze in vitro waarnemingen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Via toediening van moleculen aan dieren kan een beter inzicht verworven worden in de interacties
die optreden in een organisme. Men kan meer bepaald een beter inzicht krijgen in wat het samenspel
is tussen inflammatoire factoren en of sommige moleculen samen een sterker effect opleveren dan
elk molecule apart. Aangezien slechts recent in vitro is aangetoond dat SAA1 en bepaalde SAA1afgeleide fragmenten ontstekingscellen aantrekken door samen te werken met chemokinen, is het van
belang om na te gaan of dit ook voor andere varianten van SAA (bv. SAA2 en SAA3) en afgeleide
fragmenten daarvan het geval is. Op deze manier kan de exacte rol van de verschillende varianten
van SAA in de aantrekking van ontstekingscellen naar ontstekingshaarden verder ontrafeld worden.
Dit kan uiteindelijk leiden tot nieuwe strategieën in de behandeling van bepaalde ontstekingsziekten
en kanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen en konijnen gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Er zullen maximaal 990 muizen en 60 konijnen gebruikt worden.

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld De dieren ervaren slechts lichte pijn. Ze ondergaan eenvoudige injecties, al dan niet onder verdoving.
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor De konijnen ondergaan ook bloednames. De experimenten zijn kortdurend en op het einde worden
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
de dieren op een humane manier gedood. De ernst van het project wordt als licht ingeschat.
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Er bestaan in vitro alternatieve proefopstelling om te kijken welke cellen er worden aangetrokken
door een bepaalde substantie. Deze worden in eerste instantie dan ook uitgevoerd. Op basis van een
in vitro positief resultaat wordt er overgegaan tot experimenten met proefdieren. Het dierexperiment
vormt in het onderzoek een onmisbare schakel omdat in vitro proeven nooit het samenspel tussen
factoren, zoals dat optreedt in elk levend organisme, in kaart brengen.
Een programma voor statistiek is gebruikt om het aantal dieren te bepalen dat vereist is om
statistisch relevante verschillen te kunnen detecteren. Om de variatie te bepalen, werd gebruik
gemaakt van ervaring opgedaan uit voorgaande experimenten.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De kennis in verband met het immuunsysteem van de muis is uitgebreid onderzocht. Het konijn
geniet soms de voorkeur omdat bij deze dieren makkelijker meervoudige bloednames kunnen
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
gebeuren en omdat ze over dezelfde ontstekingsmoleculen als de mens beschikken.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 huisvesting van de dieren streeft sowieso naar minimale stress. Er is geen specifieke nazorg van de
dieren nodig aangezien de injecties weinig last veroorzaakt bij de muis of het konijn. In één
deelexperimente worden de muizen, vlak voor de injectie in het kniegewricht, onder verdoving
gebracht om het ongemak van de dieren te verminderen.
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De aanmaak van specifieke antistoffen in konijnen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

17/02/2020 tem 15/02/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

konijnen, antistoffen, bloedname, toepassingen binnen laboratorium

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van het project is het opwekken in konijnen van specifieke antistoffen tegen
cytokinen, chemokinen en proteasen. Dit zijn allen factoren van het immuunsysteem die in
ons laboratorium onderzocht worden. De opgewekte antistoffen kunnen binnen ons labo
gebruikt worden om specifieke testen op punt te stellen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Met de aangemaakte antistoffen kunnen we bepaalde testen op punt stellen. Dit zorgt er op
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
zijn beurt voor dat we de aanwezigheid van factoren van interesse kunnen meten in
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
patiëntenstalen en in stalen aangemaakt door cellen in het labo.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

konijnen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

20

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

De konijnen ervaren slechts lichte pijn. Ze ondergaan eenvoudige injecties (onderhuids of in
de bilspier) en bloednames (via een ader van het oor). Op het einde van het experiment
worden de dieren humaan geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Antistoffen kunnen enkel aangemaakt worden door een intact immuunsysteem van een
zoogdier. Er bestaan dus geen alternatieven. Konijnen genieten de voorkeur, boven ratten
en muizen, omdat het relatief grote dieren zijn die makkelijk te kweken zijn en omdat ze
hoge concentraties van antistoffen kunnen aanmaken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het gebruik van 1 konijn per antigeen is voldoende. Zo gebruiken we het kleinst mogelijk
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantal konijnen om voldoende antistoffen te bekomen die dan verder gebruikt worden
voor andere testen in ons laboratorium.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het witte Nieuw Zeelander-konijn wordt veel gebruikt voor het opwekken van antistoffen
en is dan ook hier gekozen. Konijnen kunnen hoge concentraties van specifieke antistoffen
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
produceren en bovendien is de hoeveelheid serum per konijn groot.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De huisvesting van de dieren streeft sowieso naar minimale stress. Er is geen specifieke
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, nazorg van de dieren nodig aangezien injectie onderhuids of in de bilspier, evenals afname
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
van bloed via het oor weinig last veroorzaakt bij het konijn.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Aanmaak van monoklonale antilichamen in muizen en ratten
1/1/2020 - 31/12/24

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

monoklonale antistoffen, diagnostiek, therapie, muizen, ratten
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Zowel voor interne als externe projecten zijn er monoklonale antistoffen nodig opgewekt in
muizen/ratten. Deze antistoffen zullen uiteindelijk resulteren in nieuwe toepassingen in
diagnostiek en therapie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Teneinde betere diagnostische en therapeutische tools beschikbaar te hebben voor tal van
ziekten met hoge morbiditeit/mortaliteit (zoals trombose, bloedingsziektes, kanker,
neurodegeneratieve ziekten, infectieziekten, …) zijn nieuwe monoklonale antistoffen
essentiële tools.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In dit project zullen muizen en ratten gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

maximum 1100 muizen, maximum 190 ratten

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

Bij elk immunisatieproject (dat maximaal 3 maanden duurt) zullen de dieren maximaal op 7
verschillende tijdstippen gedurende enkele minuten lichte tot matige pijn lijden. Na elk
project ondergaan de dieren euthanasie via een overdosis anesthesie en cervicale dislocatie.
De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Er zijn geen alternatieven beschikbaar die op een efficiënte manier toelaten om antistoffen
van gelijkaardige kwaliteit te genereren.

Per target worden maximaal 10 dieren aangewend. Tijdens het experiment wordt
gecontroleerd welke dieren het best reageren op de immunisaties en enkel met de beste 2
dieren per target wordt verder gewerkt. Bij projecten met externe partners wordt de
vraagstelling geverifieerd om te vermijden dat er reeds commerciële antigenen tegen het
target in kwestie voorhanden zijn.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Antistofresponsen worden enkel opgewekt in hogere diersoorten. Muizen/ratten zijn het
model bij uitstek om specifieke monoklonale antistoffen met een hoge affiniteit te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
genereren.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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
(gewichtsmonitoring, beweging, excitatie, ...)
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Niet-technische titel van het project

Verlies van haarvaten in dementie en hartfalen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hartfalen, vasculaire dementie, diabetes, hypertensie, haarvaten, MRI, vasculaire rarefactie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Patiënten met comorbiditeiten of achterliggende ziektes hebben een grotere kans op het ontwikkelen
van hartfalen met behouden ejectiefractie (“heart failure with preserved ejection fraction” of HFpEF)
en vasculaire dementie. Comorbiditeiten omvatten aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk,
veroudering en hoog cholesterol. Echter is er momenteel geen succesvolle behandeling voor zowel
HFpEF als vasculaire dementie. Er is bekend dat de bloedvaten in het hart van patiënten met HFpEF
dysfunctioneel zijn. Verder hebben wij preliminaire resultaten die een verlaagde vaatdichtheid
(specifiek in de haarvaten) tonen in HFpEF en vasculaire dementie. In deze studie onderzoeken wij de
oorzaak van de verlaagde vaatdichtheid door verandering in de haarvaten te meten met behulp van
MRI en andere technologieën.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Er zijn momenteel geen behandelingen voor zowel HFpEF als vasculaire dementie. HFpEF is een
complexe ziekte. Het hart pompt voldoende bloed naar de periferie, maar het weefsel is stijver wat
leidt tot een verminderde vulling van het hart met bloed. Vasculaire dementie is de 2de grootste
vorm van dementie (20% van patiënten). Zowel vasculaire dementie en HFpEF worden gekenmerkt
door verlies van de haarvaten in vroege stadia. Door de rol van het verlies van haarvaten in deze
ziektes te onderzoeken, hopen we een behandeloptie te kunnen vinden om de ontwikkeling van de
ziektes te voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen en ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
perhet
soort)?
In
kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

482 (muizen) en 404 (ratten)
De ratten en muizen vertonen overgewicht, Type 2 diabetes en hoge bloedruk dat zal leiden tot
hartstoornissen en vasculaire dementie, zoals gezien wordt bij mensen. De meeste dieren zullen licht
ongerief of negatieve effecten hebben. Deze dieren ondergaan oa MRI, bloeddrukmetingen en/of een
aantal gedragstesten. Vier ratten voor het nierziektemodel worden onderworpen aan chirurgie , deze
groep zal een matige graad van ernst hebben. De dieren zullen op verschillende punten gedurende het
ziekteproces worden geëuthanaseerd. Het laatste punt zal zijn wanneer klinische symptomen of
vasculaire dementie aanwezig is. De dieren zullen eerst onder anesthesie worden gebracht en dan
geëuthanaseerd worden onder anesthesie door middel van verwijdering van het hart (en de
hersenen).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We onderzoeken of het verlies van bloedvaten in hartweefsel en de hersenen HFpEF en vasculaire
dementie veroorzaakt. Omdat het om verschillende celtypen gaat, is het niet mogelijk om
celcultuursystemen te gebruiken als een model. Bovendien weten we op dit moment niet waarom er
een verlaging van de bloedvatdichtheid aanwezig is. Zonder een eerste begrip van de ziekte, kunnen
we geen systemen ontwikkelen die onderzoek zonder dieren mogelijk maken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We werken samen met verschillende andere groepen op het gebied van vermindering. Zo maken wij
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gezamelijk gebruik van dierlijk weefsel en delen wij experimentele resultaten. Bovendien versturen wij
stalen van onze modellen naar andere labo's en verkrijgen wij stalen van andere vergelijkbare
proefdieren gebruikt worden.
modellen van verschillende groepen. We geven elkaar inzicht in onze resultaten, zodat we op basis
van de verkregen resultaten experimenten kunnen aanpassen. Op deze manier wordt elke mogelijke
meting toegepast op een dier, zodat er minder dieren kunnen worden 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.

Wij hebben voor ratten gekozen, omdat dit model de humane situatie weerspiegeld. Deze ratten
ontwikkelen obesitas, diabetes en hypertensie, allemaal risicofactoren voor HFpEF en vasculaire
dementie. Wij hebben ook gekozen voor muizen, omdat wij via genetisch gewijzigde dieren de rol
van één specifiek eiwit willen begrijpen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om We doen alle chirurgische procedures onder anesthesie. Behandelingen die stressvol zijn voor het
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, dier (o.a. het niet vrij kunnen bewegen) worden ook onder anesthesie gedaan. Onze ziektemodellen
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
zijn, met uitzondering van één model, langdurige chronische modellen die mild chronisch ongemak
beperken.
kunnen veroorzaken voor de dieren. Verder maken wij gebruik van een acuut model. Hier gebruiken
wij analgesie om ongemak te verminderen. Dit acute model omvat maar 4 ratten in totaal.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Identificatie van de rol van inflammatie in de ziekte van Parkinson
4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

neurodegeneratie, ziekte van Parkinson, inflammatie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De bestaande therapieën voor de ziekte van Parkinson werken enkel symptomatisch. Met
dit project willen we beter begrijpen wat de onderliggende ziektemechanismen zijn en op
welke manier ons immuunsysteem hierbij betrokken is. Op deze manier zullen we beter
begrijpen hoe de ziekte zich ontwikkelt en dus ook waar we moeten ingrijpen om het
ziekteproces te vertragen of stoppen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Als we beter begrijpen wat er fout loopt bij de ziekte van Parkinson en welke processen
hierbij betrokken zijn, weten we tevens op welke cellulaire processen we moeten ingrijpen
voor de ontwikkeling van een ziekte-modificerende therapie. Een dergelijke therapie is
momenteel onbestaande en zou 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

353

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden:
welke
Toepassing
van de
3Vs zijn de verwachte negatieve
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We verwachten dat de dieren ongemakken (stress en lichte pijn) gaan ondervinden de
In dit project willen we de rol van het immuun systeem bestuderen in het ontstaan van de
ziekte van Parkinson. De interactie tussen het immuun systeem en de hersenen is zeer
complex. Dierloze alternatieven of het gebruik van niet-zoogdieren kan onvoldoende
nabootsen wat er bij mensen gebeurt en zal ons bijgevolg onvoldoende inzicht geven in de
ziekteprocessen bij patiënten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door de combinatie van pilootexperimenten, goed getraind personeel, grondig inzicht in de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk bestaande literatuur en een uitgebreide statistisch analyse, zijn we ervan overtuigd dat het
vooropgestelde aantal dieren nodig is en tevens voldoende om de beoogde resultaten te
proefdieren gebruikt worden.
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.

Om conclusies te trekken die relevant zijn voor de mens, is het voor dit project
noodzakelijk dat de complexiteit van het centraal zenuwstelsel en het immuun systeem van
het gebruikte model in zekere mate vergelijkbaar is met dat van de mens. 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 door ervaren mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Alles wordt eraan gedaan om de dieren te huisvesten in omstandigheden die hun stress
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, niveau tot het minimum beperken (bvb extra kooiverrijking, extra rustige omgeving etc).
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
Bovendien krijgen de dieren aangepaste pijnstilling indien nodig.
beperken.

74
Niet-technische titel van het project

De rol van het plakken van de parasiet aan de bloedvatwand in malaria

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

malaria, sequestratie, immunologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Malaria is een ernstig en wereldwijd gezondheidsprobleem. Elk jaar zijn er meer dan 200
miljoen ziektegevallen en meer dan 400000 doden. De dodelijke gevallen zijn steeds te
wijten aan de complicaties van malaria. Sequestratie van parasieten, waarbij de
geïnfecteerde rode bloedcellen aan de bloedvatwand plakken om eliminatie in de milt te
vermijden, wordt geassocieerd met ernstigere malaria pathologie en dodelijkere afloop van
de ziekte. Hoe sequestratie juist bijdraagt aan de pathogenese van malaria is niet volledig
geweten. Derhalve zullen we in dit project de rol van sequestratie in malaria bestuderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door meer kennis te vergaren welke rol sequestratie speelt in malariacomplicaties, zouden
mogelijk betere therapeutische strategieën ontwikkeld kunnen worden die de complicaties
kunnen genezen. Behalve de antimalariamiddelen bestaan er immers geen therapieën die de
complicaties van malaria kunnen genezen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

560 muizen

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

De muizen worden geïnfecteerd met malaria wat leidt tot longpathologie van dag 7 tot en
met dag 9 na de infectie wat het ademen van de muizen bemoeilijkt en uiteindelijk lethaal
kan zijn. De pijnscore voor de muizen is ernstig van dag 7 tot en met dag 9. De negatieve
gevolgen worden zo beperkt mogelijk gehouden. Zo worden de muizen dagelijks opgevolgd
en de klinische symptomen onderzocht. Indien de muizen de humane eindpunten bereiken
worden ze geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De pathogenese van malaria is zeer complex en kan niet in vitro nagebootst worden. Zo is
het onmogelijk om de gecombineerde effecten van de parasiet, de bloedvatwand en het
immuunsysteem op de onderliggende weefsels in vitro te bestuderen. Waar mogelijk
gebruiken we in vitro experimenten om deelaspecten van de pathogenese te bestuderen,
maar de muizenexperimenten blijven absoluut essentieel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We kiezen voor de meest efficiënte proefopstellingen en gebruiken statistische methoden
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om het aantal dieren beperkt te houden tot het strikt noodzakelijke.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Naast apen zijn muizen nog steeds de beste diersoort om malaria te bestuderen. Gezien de
hoge moeilijkheidsgraad (zowel ethisch als praktisch) om met apen te werken, kiezen we
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
om dit project met muizen uit te voeren.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 negatieve gevolgen worden minimaal gehouden. Zo worden veel experimenten
uitgevoerd en beeïndigd voordat de muizen ziek worden. In een beperkt aantal
experimenten moet het ziektebeeld zelf bestudeerd worden, daarbij wordt regelmatig
gekeken dat de muizen niet te ziek worden; indien humane eindpunten worden bereikt
worden de muizen geëuthanaseerd.

75
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
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)

Opleiding voor het gebruik van een nieuwe machine voor bewaring van het hart tijdens
harttransplantatie
8 februari 2020 - 6 februari 2025
training, hartdonatie, machinebewaring, harttransplantatie, opleiding
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bij een harttransplantatie dient het nieuwe hart bewaard te worden in de tijdsperiode
tussen het moment dat het uit de donor wordt gehaald, en dat het in de ontvanger wordt
ingehecht. Gewoonlijk wordt dit gedaan door het hart op 4°C te bewaren in een koude
vloeistof. Een nieuwe bewaarmethode is recent ontwikkeld. Hierbij wordt het hart aan een
machine gekoppeld, buiten het lichaam. Door middel van een pomp wordt het voortdurend
voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Dit leidt tot betere bewaring, met betere
uitkomsten na transplantatie. Harten kunnen zo langer bewaard worden, zodat harten van
verdere centra gehaald kunnen worden (en er zo dus meer harten beschikbaar zijn voor 1
centrum), of zodat men ongehaast te werk kan gaan bij de transplantatie zelf. Het toestel is
reeds bij 9 mensen getest en blijkt veilig. Nu zullen meerdere ziekenhuizen starten met het
gebruik van dit toestel. Het doel van dit project is training te kunnen geven aan mensen die
het toestel zullen bedienen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door deze trainingen zullen meerdere centra mee kunnen doen aan een onderzoek rond dit
toestel. Als het inderdaad nogmaals bewezen wordt dat dit een betere bewaring biedt, dan
kan het zijn dat dit toestel een gouden standaard wordt binnen harttransplantatie en zullen
steeds meer harten met deze machien worden bewaard. Op die manier kunnen er in de
toekomst meer harttransplantaties plaatsvinden, met betere uitkomsten doordat het hart
beter is bewaard.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

5

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

De dieren worden eerst door een prik in de bil verdoofd. Nadien worden zij volledig in slaap
gedaan, tot zij worden geëuthanaseerd. Doordat het voorzien is dat het dier niet overleeft,
wordt niet verwacht dat de dieren zelf veel zullen lijden. Zij zullen lichte ongemak
ondervinden door de prik in de bil, maar nadien wordt voldoende verdoving en pijnstilling
gegeven zodat zij geen ongemak ondervinden, tot op het einde. Dit is een terminaal
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.

Een siliconen vervanghart wordt gebruikt voor de eerste deel van deze training. Echter, met
dit hart is het niet na te bootsen hoe de weefsels aan de machine moeten worden
gekoppeld. De bevloeiing is artificieel, en mogelijke probleemscenario's kunnen niet worden
voorgedaan. Het is dus noodzakelijk om te trainen met dierenharten zodat de artsen en
perfusionisten vertrouwd geraken met het toestel. Zij leren hoe ze het hart moeten
aankoppelen, en wat zij moeten doen bij probleemscenario's, zodat er niets misloopt bij het
eerste gebruik bij mensenharten in de kliniek.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Per training zullen meerdere deelnemers zijn, zodat 1 dier voor de opleiding van meerdere
personen kan gebruikt worden. Zoals voorheen vermeld, wordt ook een eerste deel van deze
training zonder dieren gedaan, zodat het dier enkel gebruikt wordt voor de essentie van de
training en zodat iedereen die deelneemt al een goede achtergrond heeft.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Een varkenshart is qua grootte en anatomie van alle dieren het meest lijkende op het hart
van een mens. Hierdoor is het het perfecte middel om een zo realistisch mogelijke training te
geven met dit bewaarmachine. Het doel is dat de chirurgen en perfusionisten bij het eerste
gebruik bij echte menselijke harttransplantaties zo vertrouwd mogelijk zijn met hoe zij het
hart moeten aankoppelen, en hoe zij het toestel moeten bedienen.

Verklaar de maatregelen die 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 dier wordt op voorhand verdoofd met een prik in de bil. De rest van de procedure
gebeurt met maximale verdoving en pijnstilling, zodat het dier tot op het einde niets zelf
gewaarwordt of voelt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Wat is de immuunreactie van donorlevers die bewaard worden onder omstandigheden die
het menselijk lichaam nabootsen?
01/05/2020 - 30/04/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

levertransplantatie, bewaring, immuunsysteem
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Levertransplantatie is een succesvolle behandeling voor patiënten met leverfalen. Er zijn
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of echter te weinig donoren met als gevolg dat niet alle patiënten op de wachtlijst tijdig een
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 transplantatie kunnen ondergaan. Omdat er niet genoeg ‘ideale’ donoren zijn, worden de
karakters)
minder ideale donoren belangrijker, en daarom neemt ook het belang toe van onderzoek
Met de
eenbewaarmethode
nieuwe techniek vervangen
wede
de bewaring
door
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien naar
Door dedeorgaankwaliteit.
verbetering van
kunnen we
kwaliteit op
vanijs organen
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
verbeteren voor transplantatie. Dit zal een toename betekenen van het aantal donorlevers
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
met als gevolg het inkorten van de wachtlijsten voor een levertransplantatie.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Varken
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

18

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

De varkens zullen onder narcose gebracht worden en de lever zal verwijderd worden.
Aangezien de dieren niet kunnen overleven zonder lever, zullen ze tijdens de operatie en
onder volledige narcose op een humane manier geëuthanaseerd worden. Dit betreffen dus
terminale experimenten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We zullen in dit project het aantal dieren beperken door geen transplantatie te doen als
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk test van de nieuwe methode. We vervangen het varken dat nodig is als ontvanger van de
lever door een nabootsing van een transplantatie op de machine die de lever continue
proefdieren gebruikt worden.
bevloeit. Deze machine laat toe om het resultaat te evalueren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het varken is anatomisch en fysiologisch heel verwant aan de mens. Elke bevinding in dit
diermodel kan rechtstreeks overgebracht worden naar de kliniek.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Het dier ondervindt weinig of geen ongemak, omdat alle handelingen gebeuren onder
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, volledige verdoving.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Transplantatie van humane zenuwcel voorlopers in zebravis embryos
5 jaar (1/3/2020 - 28/2/2025)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

zebravis, celtransplantatie, zenuwcel ontwikkeling, in vivo beeldvorming, ALS
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het herprogrammeren van lichaamscellen tot stamcellen vormt een aanzienlijk potentieel
voor regeneratieve geneeskunde. Hoe deze geherprogrammeerde cellen overleven, zich
differentiëren en zich gedragen in vivo, en hoe ze na transplantatie interageren met
gastheercellen is niet geweten. Dit zebravismodel biedt de mogelijkheid getransplanteerde
cellen in vivo op te volgen in 'real time' door live beeldvorming van gemerkte
getransplanteerde cellen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Na een pilootexperiment om de optimale transplantatiecondities te bepalen en na te gaan
hoe normale getransplanteerde zenuwcelvoorlopers zich ontwikkelen en gedragen in een
levend organisme, kan in een volgende fase overgestapt worden naar het gebruik van
zenuwcelvoorlopers afgeleid van patiëntencellen met bijvoorbeeld amyotrofische laterale
sclerose (ALS), een neurodegeneratieve aandoening waarbij door verlies van motorneuronen
progressieve verlammingsverschijnselen optreden, om een beter zicht te krijgen op het
gedrag van 'zieke' zenuwcellen in vergelijking met normale cellen, en zo ook nieuwe
strategieën te ontwikkelen om deze ziekte te beïnvloeden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

100

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

verwachte graad van ernst: licht. Er wordt verwacht dat de vissen die getransplanteerd
worden met normale zenuwcellen slechts licht ongemak zullen ondervinden van de
behandelingen. Transplantatie van de zenuwcelvoorlopers gebeurt op een vroeg stadium
(optimale tijdspunt nog te bepalen, tussen 3h en 3 dagen post fertilisatie) en onder
verdoving. Daarna zullen de dieren gedurende 3 weken opgevolgd worden (tot het
immuunsysteem voldoende ontwikkeld is en de lichaamsvreemde cellen afbreekt). We
verwachten niet dat de groei van getransplanteerde zenuwcellen nadelig is voor de vissen.
In eerder gepubliceerde gelijkaardige experimenten werden geen nadelige effecten
beschreven. Tot slot zullen de vissen op het einde van het experiment op een humane
manier geëuthanaseerd worden (dmv overdosis tricaine of benzocaine).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Op dit moment bestaan er geen in vitro modellen die de complexe interactie tussen
getransplanteerde precursorcellen en gastheercellen in een complex orgaan als de hersenen
kunnen nabootsen. Om die reden zijn we genoodzaakt deze interacties te bestuderen in
levende organismen. Door te kiezen voor zebravis als diermodel wordt wel gekozen voor het
laagst mogelijke organisme met een complexe hersenstructuur.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

In eerste instantie zal een pilootexperiment worden uitgevoerd om de injectiecondities te
bepalen en te kijken hoe de getransplanteerde zenuwcellen zich in vivo gedragen
(differentiatie en overlevingstermijn). Rekening houdend met de data uit het
pilootexperiment zal een statistische berekening gemaakt worden om het optimale
minimale aantal benodigde dieren te bepalen die nodig zijn om significante resultaten te
behalen.

3.Verfijning (maximaal 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 grootste voordeel van het zebravismodel zijn de optimale eigenschappen voor
beeldvorming in levende dieren. De embryo’s zijn transparant en kunnen gedurende lange
perioden levend onderworpen worden aan beeldvorming. Verder is de zebravis het laagst
ontwikkelde diermodel met een hersenstructuur die voldoende complex is voor het
bestuderen van humane zenuwcel integratie. Bovendien kan genexpressie gemakkelijk
gemanipuleerd worden. Tesamen maken deze eigenschappen dat de zebravis een ideaal
modelorganisme is om dynamische interacties tussen getransplanteerde en gastheercellen 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.

Het welzijn van de vissen zal dagelijks opgevolgd worden. Alle handelingen zullen uitgevoerd
worden onder verdoving.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Productie van antilichamen in konijnen
01/04/2020-01/03/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

antilichaam, polyclonaal, konijn
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De geproduceerde polyclonale antilichamen zullen worden gebruikt in verschillende
fundamentele projecten, voornamelijk voor de ontwikkeling van diverse types testen (zoals
enzyme-linked immunosorbent assays, immunohistochemie,...)

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De geproduceerde polyclonale antilichamen zullen als belangrijke 'tool' bij diverse testen
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
kunnen worden gebruikt (en dit voor verschillende projecten).
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
konijn
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximaal aantal konijnen dat zal gebruikt worden is 10.

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

Pijnscore immunisatie van konijnen: matig ==> Tijdelijke hinder (lokale inflammatie) bij de
immunisaties; Tijdelijke hinder bij bloedafnames; na het experiment (of wanneer de humane
eindpunten worden bereikt) worden de dieren geëuthanaseerd d.m.v. de toediening van
Dolethal/Euthasol.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Een functioneel immuunsysteem in een gekend zoogdiermodel is nodig gezien
antistofresponsen tegen antigenen dienen opgewekt te worden.

Er wordt slechts 1 konijn per doelwitantigen gebruikt

Er bestaan geen in vitro alternatieven/lagere diersoorten voor de productie van polyklonale
antilichamen. Voor de productie van polyklonale antilichamen is een konijn een standaard
laboratoriumdier om een voldoende hoge productie van het antilichaam te verkrijgen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Er wordt EMLA crème (ter verdoving) toegediend op het oor, voorafgaand aan de
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, bloedafname.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project

Preklinische evaluatie van nieuwe radiopharmaceutische preparaten voor diagnose en
therapie van chemokine receptor 4 (CXCR4) tot expressie brengende aandoeningen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

16/03/2020 - 16/03/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

CXCR4, PET, endoradiotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Meer inzicht in de centrale rol van de chemokinereceptor 4 (CXCR4) in tumorbiologie en
andere ziekten heeft geresulteerd in de ontwikkeling van radiofarmaca voor detectie van
CXCR4-expressie. Hierdoor is patiëntenselectie voor CXCR4 gerichte therapieën mogelijk. Er
is tot nu toe maar één CXCR4-gericht radiofarmaceutisch preparaat (gemerkt met galium-68)
dat een brede klinische toepasbaarheid heeft. Echter, vanwege de beperkte halfwaardetijd
en de lage productiecapaciteit van Galium-68 is de implementatie ervan in de klinische
praktijk echter nog steeds beperkt. Daarom is het doel van deze studie het ontwikkelen van
nieuwe CXCR4-gerichte fluor-18 gelabelde radiofarmaceutische preparaten om efficiënte
patiëntenselectie voor CXCR4-therapieën mogelijk te maken. Bijkomend zullen we een
therapeutische partner ontwikkelen om zo een efficiënte behandeling van hematologische
ziekten mogelijk te maken met verhoogde CXCR4-expressie, zoals multipel myeloom.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 nieuwe diagnostische radiofarmaca zullen toelaten om op grote schaal patiëntenselectie
uit te voeren om te zien of patiënten in aanmerking komen voor CXCR4 gerichte therapiën,
wat zeer efficient en kostenbesparend zal zijn. Bijkomend kunnen deze nieuwe radiofarmaca
ook gebruikt worden voor beeldvorming van bepaalde infecties zoals tuberculose. Tenslotte
kunnen de therapeutische CXCR4 gerichte radiofarmaca gebruikt worden voor behandeling
van CXCR4 tot expressie brengende tumoren, zoals multipel myeloom.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

100

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

We gebruiken in vivo beeldvormingstechnieken om de nieuwe radiofarmaca te evalueren. De
radioactieve stoffen hebben geen negatieve effecten voor de dieren. Het gebruikte
subcutane tumor model is essentieel om de nieuwe radiofarmaca te kunnen evalueren, de
muizen ondervinden hier slechts beperkte hinder van, Graad licht. Gedurende de injecties en
beeldvorming zijn de muisjes onder verdoving zodat deze hier geen last van ondervinden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Eerste evaluatie van radiopharmaceutische preparaten gebeurt steeds in vitro. In een
tweede fase moeten radiofarmaceutische preparaten in vivo geëvalueerd worden om de
farmacokinetiek te evalueren en om translatie naar humaan gebruik mogelijk te maken. Er
zijn hiervoor spijtig genoeg geen in vitro alternatieven. Bijkomend is een tumor model
noodzakelijk om te zien of het radiopharmacon specifiek bindt aan de tumorcellen in vivo.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

We gebruiken in vivo beeldvormingstechnieken om de nieuwe radiofarmaca te evalueren,
hierdoor kunnen we verschillende studies doen in hetzelfde diermodel. Bijkomend kunnen
controle studies ook uitgevoerd worden in dezelfde muizen waardoor het aantal gebruikte
muizen sterk beperkt kan worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Dit tumor model (met CXCR4 overexpressie) is volgens de literatuur één van de beste
diermodellen om aan te tonen dat onze radiopharmaceutische preparaten specifiek en
selectief binden aan tumorcellen. Dit model geeft ons zeer waardevolle informatie of deze
nieuwe radiopharmaceutische preparaten ook humaan zouden kunnen getest worden in
een volgende fase.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Gedurende injectie van de radiopharmaceutische preparaten en gedurende de scans zijn de
muizen voortdurend onder verdoving en worden deze van nabij opgevolgd. Verder krijgen
de dieren ad libitum water en voedsel,
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Evaluatie van kraakbeen- en botvorming na implantatie van cellen met of zonder
biomateriaal in naakte muizen
01/03/2020 - 01/03/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kraakbeen, weefselbouwkunde, biomerkers, vervanging van proefdieren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project volgt een eerder project op. In dit project werd er een strategie ontwikkeld
waarbij patienteigen cellen gebruikt worden om een kraakbeen implantaat te maken dat na
implantatie het kapotte bot van een patient kan vervangen. Om deze strategie te gebruiken
om patienten te behandelen, moet de kwaliteit van een implantaat continu gemeten
worden. Hierdoor kan effectiviteit verzekerd worden voordat de patient behandeld wordt.
In het huidig project wordt onderzocht welke technieken gebruikt kunnen worden om de
kwaliteit van een implantaat te voorspellen voor de eigenlijke implantatie. Hierdoor wordt
het dierenmodel overbodig en kan de celtherapie goedkoper en effectiever ontwikkeld
worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het doel van dit project is het vinden en karakterseren van biochemische signalen die door
de cellen geproduceerd worden in het labo. Deze 'biomerkers' kunnen continu gemeten
worden in een proefbuis en zouden zo de celkwaliteit en dus de uiteindelijke kwaliteit van
het implantaat vóór implantatie kunnen voorspellen. Hierdoor kan er efficientere
procesoptimalisatie plaatsvinden en tegelijkertijd daalt de nood voor het gebruik van
dierenmodellen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

6-20 week oude naakte muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

240

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

1. Ectopisch model (n=180): matig. In dit model zullen de dieren matige pijn ervaren door
onderhuidse implanting van een botcontruct. Deze pijn duurt enkele dagen tot de snede in
de huid genezen is. 2. orthotopisch model (n=60): ernstig. In dit model zullen de dieren pijn
en ongemak ervaren voor enkele dagen tot een week door het beschadigen van het bot en
het implanteren van een botconstruct. In beide gevallen worden de dieren regelmatig
opgevolgd en indien nodig worden pijnstillers toegediend. Na het experiment worden de
dieren geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Momenteel bestaat er geen alternatief voor het dierenmodel. De reden hiervoor is de
afhankelijkheid van doorbloeding en biochemische signalen die enkel in een
gespecialiseerde 'bioreactor' plaatsvinden. Bovendien bestaat er nog geen test om in het
labo de kwaliteit van het implantaat te voorspellen. Binnen dit project wordt er gezocht
naar voorspellende 'biomerkers' die gemeten kunnen worden in een proefbuis en zo indien mogelijk - het dierenmodel kunnen vervangen

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het biologisch proces kan deels gekarakteriseerd worden op basis van visuele evaluatie en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk metingen in een proefbuis. Hierdoor zullen enkel waardevolle condities getest worden in
proefdieren. Bovendien wordt elk experiment binnenshuis geëvalueerd om duplicatie en
proefdieren gebruikt worden.
onnodige proeven te vermijden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Menselijke cellen worden geïmplanteerd als een weefsel-intermediair construct. Dit
construct wordt dan in het proefdier omgezet tot een volwaardig botweefsel door middel
van biochemische signalen die vanuit het dierenmodel komen en nog niet nagebootst
kunnen worden in het labo. Het muizenmodel is voldoende gelijkaardig aan de mens om
deze signalen te voorzien.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Elke operatieve ingreep wordt uitgevoerd onder algemene anaesthesie. Na het initieel
herstel, zullen ze ook postoperatief opgevolgd worden en voorzien van pijnstilling.
Doorheen de proef wordt er een scoringsysteem toegepast om pijn en welzijn te evalueren.
Op basis van de scoring zullen we ingrijpen door het toedienen van pijnstillers of het
verbeteren van de huisvestingscondities. Bij overmatige of langdurige pijn zal het dier
geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Ontwikkeling van een nieuw proefdiermodel voor eierstokkanker
1 jaar (01/03/2020-01/03/2021)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Eierstokkanker, kanker, onderzoek, proefdiermodel, immuunsysteem
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Eierstokkanker is een zeer agressieve kanker en een belangrijke oorzaak van gynaecologische sterfte bij
vrouwen. Omdat de kanker zeer makkelijk uitzaait en in een vroeg stadium weinig klachten geeft, wordt
de ziekte meestal gediagnosticeerd in een laat stadium van de ziekte, waardoor de overlevingskans
enorm laag is (80% hervalt en zal uiteindelijk overlijden). Met ons labo zoeken wij reeds naar nieuwe
behandelingen via een muizenmodel dat eierstokkanker ontwikkelt. Met het huidige project zijn wij van
plan een rattenmodel te ontwikkelen om de positieve resultaten die verkregen worden met het
muizenmodel te bevestigen. Dit nieuwe model zal net zoals het muismodel een volledig intact
immuunsysteem hebben met een gelijkaardige verspreiding van uitzaaiingen, zoals we dit ook bij de
mens zien. Wij hopen met dit tweede proefdiermodel meer zekerheid te bieden vooraleer een nieuwe
behandelingsstrategie toegepast zal worden bij patiënten, met het oog op het verbeteren van hun
overleving.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dankzij een combinatie van aggressieve chirurgie en een chemotherapie heeft men de afgelopen 15 jaar
de overleving van eierstokkanker patiënten van 18 naar 44 maanden kunnen optrekken, maar momenteel
boeken we niet veel vooruitgang meer met nieuwe therapieën. En dus sterft nog steeds 80% van de
patiënten. We moeten dus nieuwe horizonten exploreren en nieuwe behandelingen uitproberen. Dit
rattenmodel voor eierstokkanker gedraagt zich zeer gelijkaardig aan de mens. Hiermee hopen wij
uiteindelijk dan ook nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen voor de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen in dit project enkel ratten gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximale aantal dieren voor dit project zal beperkt zijn tot 12 ratten.

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

De dieren zullen kankercellen toegediend krijgen en zullen dus ook allemaal eierstokkanker ontwikkelen.
Per definitie is de graad van deze symptomen ernstig. Symptomen zullen ontstaan vanaf week 6 nadat de
kankercellen zijn toegediend. Net zoals bij de mens, zal de rat vocht ontwikkelen in de buik omdat de
kankercellen zich beginnen uitzaaien en anderzijds vraagt de kanker enorm veel energie en zal de rat
vermageren naarmate de kanker groeit. Om de effecten op overleving te kunnen evalueren van bepaalde
behandelingen, moeten wij de rat tot het eindstadium van de kanker laten evolueren om een besluit te
kunnen nemen. Alle dieren zullen uiteindelijk euthanasie ondergaan op basis van een aantal criteria om
onnodig dierenleed te voorkomen (gewichtsverlies, verandering in gedrag, ...). De ernst van het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Niet enkel de tumorcellen spelen een rol in de interactie met een bepaalde therapie, maar ook de
volledige omgeving van de tumor zoals onder andere het immuunsysteem dat eigen is aan de patiënt, is
hierin heel belangrijk en onmisbaar. Het is voorlopig nog niet mogelijk om deze tumor omgeving met
immuunsysteem volledig na te bootsen in alternatieve methoden zonder proefdieren. Vandaar dat dit
rattenmodel voorlopig nog onmisbaar is in het onderzoek naar nieuwe behandelingsstrategieën voor
eierstokkanker patiënten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het nieuwe model zal enkel gebruikt worden om behandelingsstrategieën uit te proberen die in een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk ander model (een muismodel) reeds bewezen hebben voor een positief effect in overleving te kunnen
zorgen. Er zal dus vooraf een zorgvuldige selectie gemaakt worden welke behandelingen toegepast zullen
proefdieren gebruikt worden.
worden in het nieuwe rattenmodel en welke niet.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Enerzijds zijn er de gelijkenissen tussen mens en rat op het vlak van de werking van het immuunsysteem.
Anderzijds is er de mogelijkheid om eierstokkanker in een rat te induceren, wat niet voor alle diersoorten
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
het geval is.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Net zoals bij de mens zal ook bij de rat het vocht uit de buik worden weggeprikt. Dezelfde maatregelen
worden reeds genomen bij een muismodel dat gebruikt wordt binnen het onderzoekslabo. Uit ervaring
weten we dus dat dit nadien duidelijk zorgt voor het hernemen van het normaal gedrag van de
proefdieren.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Een nieuw geneesmiddel voor het behandelen van de zeldzame ziekte trombotische
trombocytopenische purpura
01/03/2020-01/03/2022
nieuw geneesmiddel, autoimmuun ziekte, genetische ziekte
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ongeveer 80% van de trombotische trombocytopenische purpura (TTP) patiënten reageert
goed op de bestaande behandelingen (plasmatherapie en immuunsuppressiva). Deze
bestaande behandelingen kunnen echter relatief ernstige neveneffecten hebben. De andere
20% van de patiënten reageert niet of slecht op de huidige therapie. In dit project wordt
een nieuw geneesmiddel uitgetest om TTP te behandelen. Dit nieuw geneesmiddel heeft de
negatieve neveneffecten van de huidige therapieën niet, en is een goed alternatief voor de
patiënten die niet op de huidige therapie reageren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit nieuw geneesmiddel kan een doorbraak betekenen voor de behandeling van TTP. Het
geneesmiddel zal niet alleen TTP patiënten helpen die niet reageren op de bestaande
geneesmiddelen, maar daar het ook de neveneffecten van de bestaande geneesmiddelen
niet heeft, zal het ook de behandeling van de andere TTP patiënten verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximaal aantal muizen dat zal gebruikt worden is 66.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 waarschijnlijke graad van ernst voor de dieren is in de meerderheid van de dieren licht
en bij de minderheid van de dieren matig (Schiviz et al. 2012). De verwachte negatieve
effecten voor dieren worden als volgt waargenomen: pilo-erectie, kort ademigheid,
krampen en een liggende positie. Na het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd
worden. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve in vitro methoden voor handen. TTP is een complexe aandoening
die verschillende organen aantast. De TTP symptomen die optreden in de verschillende
organen kunnen in vitro niet nagebootst worden. De werking van het nieuwe medicijn
werd evenwel eerst uitvoerig in vitro getest.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd een statistische berekening uitgevoerd om het minimum aantal dieren nodig voor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dit experiment te berekenen. De onderzoekers zijn goed getraind, waardoor het gebruik
van het vooropgestelde aantal dieren kan gegarandeerd worden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het TTP diermodel is het best gekarakteriseerde en meest gebruikte diermodel voor TTP.
Met dit model werd de doeltreffendheid van een ander nieuw medicijn voor TTP reeds
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
bewezen, een medicijn dat nu reeds in klinische studies gebruikt wordt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 handelingen in dit dierexperimenten veroorzaken licht to matige negatieve effecten bij
de dieren die maximaal 24h duren, daar het experiment na 24h gestopt wordt en de dieren
geëuthanaseerd worden. Tijdens deze 24h worden de dieren 2 maal per dag opgevolgd en
wanneer de negatieve effecten meer dan matig zouden zijn, zullen de dieren
geëuthanaseerd 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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Inbrengen van draadloze pacemaker in schapen met een energie opwekker op basis van
hartbewegingen
1 jaar
draadloze pacemaker, energie opwekker, veiligheid en communicatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bij de chronische implantatie fase van de ontwikkeling van de draadloze pacemaker met
energie opwekker willen we de veiligheid van implantatie nagaan op langere termijn.
Tevens willen we de compatibiliteit van het toestel met het bloed objectiveren en de
communicatie in het lichaam via bluetooth garanderen.
Deze experimenten vormen het vervolg op de acute metingen en experimenten die we in
een eerder project hebben uitgevoerd om de fixatie methodologie op punt te stellen, de
endovasculaire approach mogelijk te maken en de acceleratiewaarden in het hart te
garanderen voor een voldoende energie opwekking.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Minder infecties en geen nood meer aan batterijvervangingen voor pacemakers
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
schapen
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

20

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

De dieren ondergaan 2x een algemene anesthesie. 1x voor een endovasculaire implantatie
van de pacemaker en 1x voor euthanasie voor histologische analyse van het hart. De ernst
van het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

vervanging door lagere diersoorten is door grootte van het toestel niet mogelijk.

We voorzien 20 dieren om een volledige veiligheid van het toestel in dieren te kunnen
aantonen bij 16 dieren en evt communicatieproblemen met het toestel in het lichaam
(intracorporeel) bij vrij bewegende dieren uit te sluiten

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het schapenmodel is het meest geschikt wegens grootte van vena jugularis en de beperkte
gewichttoename waardoor manipulaties veiliger kunnen uitgevoerd 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 dieren krijgen tijdens en na de ingreep pijnstillers en antibiotioca. Ze worden dagelijks
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, geinspecteerd op welbevinden
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

84
Niet-technische titel van het project

Het onthullen van het achterliggende mechanisme van het grijs worden van haar. De
fysiologie van pigmentcellen of melanocyten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 01/01/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Grijs worden, cel-cel interactie, micromilieu, melanocyt fysiologie, huid anatomo-fysiologie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het is nog steeds onbekend welk type melanocyt (pigment producerende cel) aan de origine
van huidkanker of melanoom ligt. Recente, nog niet gepubliceerde data van ons labo heeft
aangetoond dat de omgeving waarin de melanocyten zich bevinden van groot belang
hiervoor is. Het muismodel dat we voor dit experiment gaan gebruiken heeft een mutatie
in de huidcellen (niet de melanocyten) die ervoor zorgt dat het contact tussen de
melanocyten en de omgeving verminderd is, wat als gevolg heeft dat deze muizen sneller
grijs worden. Dit toont nogmaals het belang van de omgeving voor melanocyten aan. We
willen onderzoeken wat er juist verandert in de melanocyten door het aanpassen van hun
omgeving, wat kan helpen om de melanoom inducerende cel te vinden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het bestuderen van de interacties tussen pigment (stam) cellen en hun omgeving kan
helpen om biomerkers te vinden. Deze merkers kunnen gebruikt worden voor het
bestuderen van allerlei andere ziekten zoals melanoom. Verder kan dit onderzoek aantonen
welk type melanocyt (matuur of stam cel) het meest wordt beïnvloed door het verstoren
van deze interactie. Dit kan ook bijdragen tot de zoektocht naar de melanoom inducerende
cel. Bijkomend kunnen we met dit muismodel de mechanismen achter grijs worden
bestuderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

108

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

Muizen worden één of meerdere keren geïnjecteerd. Er worden geen negatieve effecten
verwacht. Verder worden de muizen geschoren of gedepileerd door een getrainde
dierenverzorger. Daarom is de verwachte graad van ernst voor deze studie 'licht'. De dieren
zullen geëuthanaseerd worden vooraleer hun huid wordt verzameld voor histologie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien we de interactie tussen cellen willen bestuderen onder bepaalde condities, is het
onmogelijk om dit op een dierloze manier te bestuderen. Ook is het niet mogelijk om een
lagere diersoort te gebruiken, aangezien deze geen haar hebben, gelijkaardig aan de mens.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We hebben ons aantal muizen berekend met behulp van statistiek en poweranalyse. Enkel
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk muizen met een geschikte genetische achtergrond zullen worden gebruikt. De muizen zullen
regelmatig worden gecontroleerd of ze eventueel ziek zijn.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn de laagste diersoort met haar gelijkend op de mens. De verdeling van hun
pigmentcellen in het haar en de structuur van het haar zelf zijn gelijkaardig aan de mens.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
Bijkomend krijgen muizen ook grijs haar bij het ouder worden.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 geïnjecteerde vloeistof is niet toxisch, dus zal geen negatieve effecten veroorzaken. De
muizen zullen geen pathologische symptomen hebben. De muizen worden geanestheseerd
worden voor depilatie. Toch zullen we de muizen regelmatig controleren op ziekte of
lijden.Indien muizen ziek zijn of enige vorm van leed vertonen, worden ze onmiddellijk
geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Evaluatie van de Interactie tussen Polyvinylalcohol en levend hersenweefsel.
01-11-2019 tot 31-10-2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Polyvinylalcohol, implantatie, biocompatibiliteit, hersenweefsel.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Dit project heeft als doel om na te gaan of een gekend synthetisch middel,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke polyvinylalcohol (PVA), veilig kan gebruikt worden voor toepassingen met betrekking
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal tot de hersenen. PVA is een veelbelovend substraat met gunstige eigenschappen
1000 karakters)
(rekbaarheid, treksterkte, hechtingseigenschappen, niet giftig), die uitnodigen voor
gebruik in neurochirurgische applicaties. Het wordt reeds gebruikt voor geneeskundige
toepassingen in spier en vetweefsel, echter de reacties die het kan uitlokken bij
gebruik in hersenweefsel zijn ongekend. De experimenten van dit project zijn bedoeld
om na te gaan of en in welke mate PVA door de hersenen wordt verdragen: de
zogenaamde biocompatibiliteit voor hersenweefsel.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 via dit project kan bewezen worden dat PVA veilig kan worden gebruikt in de
hersenen en dus voor applicaties binnen de neurochirurgie, dan opent dit een waaier
aan mogelijkheden voor toepassingen binnen dit veld. Zo kan PVA gebruikt worden als
drager voor electrodes in neuromodulatie, aanwendingen voor herstel van de
hersenvliezen, implantatie ikv toediening van geneesmiddelen etc.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rat, Sprague-Dawley.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

44 in totaal

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

Onder algemene verdoving en pijnstilling wordt een stukje PVA en silicone (positieve
controle) in de twee hersenhelften ingeplant. Na ingreep wordt pijnstillers en
antibiotica gegeven. Graad van ernst: Ernstig
Mogelijke negatieve effecten: Verlammingsverschijnselen ten gevolge van hersenschade.
Lot van de dieren: Euthanasie
Methode van euthanasie: Overdosis anestheticum.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit project heeft als doel om de biocompatibiliteit van PVA in levend hersenweefsel te
evalueren. De processen die optreden na inplantatie van PVA in de hersenen zijn
complex en kunnen niet nagebootst worden in niet levend weefsel of in vitro
(immunologische reacties, locale cel proliferatie etc).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Elk dier is zijn eigen controle. Bovendien wordt in dezelfde hersenhelft ook de
positieve controle geevalueerd. Dit project start met een preliminaire trial op een
beperkt aantal dieren om de effecten op kleine schaal te evalueren: Enkel igv
beloftevolle resultaten zal het eigenlijke experiment uitgevoerd worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Knaagdieren zijn de meest frequent gebruikte diermodellen in hersenonderzoek. Voor
dit project dienen de hersenen in omvang groot genoeg te zijn om een implantatie van
vreemd materiaal mogelijk te maken zonder dat deze handeling lijdt tot het overlijden
van het proefdier. Bovendien is het essentieel dat er voldoende gelijkenis is tussen de
opbouw en de werking van hersenweefsel van het proefdier en dat van de mens. De
rat vervult deze criteria.
Onslaboratorium heeft ruime ervaring met gebruik van de rat diermodellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

* Nat voer en dieet gels zullen worden voorzien post-operatief om herstel te
bevorderen en inname van vocht en voeding te waarborgen.
* De dieren zullen post-operatief individueel gekooid worden om letsels toegebracht
door een kooigenoot (operatieve wonde etc.) te voorkomen.
* In geval van dehydratie wordt vochttherapie gestart ivv 5 mL/kg/dag ringer lactaat
oplossing s.c. De dagdosis wordt in 2 giften toegediend.
* In geval het dier tekenen vertoont die duiden op pijn wordt Meloxicam 1 mg/kg s.c.
toegediend om de 8-12 uur zo nodig.
* Respecteren van de humane eindpunten.
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Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een medicijn tegen coronavirus infecties.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/04/2020-15/02/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

coronavirus, antivirale moleculen, ontstekingsremmende medicijnen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De uitbraak van het SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) heeft reeds het leven gekost aan
tienduizenden mensen sinds de uitbraak, en de aantallen nemen nog steeds toe. Bovendien
bestaat de vrees dat de verspreiding van het virus weer oplaait zodra de verscherpte
maatregelen worden versoepeld. Er bestaan momenteel geen medicijnen, noch vaccins
tegen SARS-CoV-2, maar deze zijn wel dringend nodig om de epidemie te bestrijden. Door
allereerst goedgekeurde geneesmiddelen of geneesmiddelen in klinische ontwikkeling voor
andere indicaties prioriteit te geven bij het testen in het SARS-CoV-2 hamstermodel willen
we de selectie van geneesmiddelen voor klinische onderzoeken begeleiden en zelfs helpen
bij het ontwerpen van klinische onderzoeken met antivirale / ontstekingsremmende
geneesmiddelen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Ontwikkeling van een antiviraal middel als preventieve maatregel tegen of behandeling van
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
coronavirusinfecties.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
hamsters
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

840

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

Uit eerdere experimenten is gebleken dat de hamsters weinig tot geen duidelijke
ziekteverschijnselen vertonen en ook niet bezwijken aan een SARS-CoV-2 infectie. Dit komt
overeen met experimenten uit de literatuur waar infectie van hamsters of muizen met
coronavirussen zoals SARS of MERS geen ziektebeeld veroorzaakte. Daarom scoren we de
graad van ernst van dit experiment als 'matig'. Afname van bloed en medicijntoediening
veroorzaken slechts enkele seconden pijn of stress bij de dieren. Intranasale toediening van
het virus gebeurt steeds onder verdoving met ketamine/xylazine/atropine. Dieren worden
nauwlettend opgevolgd, en worden na afloop van het experiment, of bij tekenen van ziekte,
geëuthanaseerd dmv een inspuiting met dolethal (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.

De werkzaamheid van middelen wordt eerst uitvoerig bestudeerd in vitro (celcultuur).
Cellen kunnen echter niet de complexiteit van een levend organisme nabootsen en dus ook
niet al onze onderzoeksvragen beantwoorden. Hiertoe is het nodig onderzoek te voeren in
dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De studie is zo ontworpen dat betrouwbare gegevens worden bekomen worden met een zo
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk beperkt mogelijk aantal dieren. Indien mogelijk worden meerdere middelen tegelijkertijd
getest om het aantal controle dieren te beperken. Daarnaast wordt ook uitvoerig gekeken
proefdieren gebruikt worden.
of middelen geschikt zijn om aan hamsters te geven.
3.Verfijning (maximaal 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 een eerder project is er bestudeerd welke diersoort het beste gebruikt kan worden voor
de bestudering van de onderzoeksvraag. Dit project heeft aangetoond dat muizen maar
zeer beperkt ontvankelijk zijn voor het virus. Daarentegen zijn hamsters zeer geschikt om te
infecteren met het coronavirus. In de longen van hamsters vinden we veel virus en
bovendien laten ze duidelijke tekenen van ziekte in de longen zien die vergelijkbaar is bij
mensen met COVID-19.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Hamsterkooien worden voorzien van houten knaagblokjes en extra beddingmateriaal.
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, Dieren worden nauwlettend opgevolgd, en worden na afloop van het experiment, of bij
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
tekenen van ziekte, geëuthanaseerd dmv een inspuiting met dolethal (pentobarbital).
beperken.
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Niet-technische titel van het project

Alternatieve beademingstoestellen voor de corona crisis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

6 maand

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

covid-19 corona beademing
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Eerste experimentele evaluatie op levende dieren ter grootte van een volwassene van een
nieuw beademingssysteem. Bij ventilatie dient voldoende zuurstofspanning behouden en de
zuurtegraad binnen normale grenzen gehouden te worden

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze beademingstoestellen kunnen in crisis ingezet worden, bij tekorten en beperkte
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
financiele middelen
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
schapen
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

6

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

De proef met de beademingstoestellen gebeurt op het einde van een andere proef. De
totale procedure duurt daardoor twee uur langer dan voorzien, maar is terminaal. De ernst
van het project wordt als terminaal ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Kan alleen op dieren ter grootte van een mens. De parameters zoals zuurstofspanning en
zuurtegraad kunnen enkel op een levend dier opgevolgd worden

Dit is een beperkte initiële evaluatie, waarbij de proef 2 maal herhaald wordt

Kan alleen op dieren ter grootte van een mens

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De experimenten gebeuren op dieren die reeds onder algemene anesthesie van een andere
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, proef waren. Op het einde van deze proeven worden de dieren geëuthanaseerd terwijl ze
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
nog onder narcose zijn.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het maken van nieuwe genetische muizenstammen
1/4/2020-31/3/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Genetisch gewijzigd, vasectomie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In het biomedisch onderzoek worden genetisch gewijzigde muizen gebruikt om humane
ziektes na te bootsen om enerzijds het mechanisme van de ziekte te ontrafelen en
anderzijds mogelijke therapiën uit te testen. Om nieuwe genetisch gewijzigde
muizenstammen te maken worden gemanipuleerde embryo's geïmplanteerd in
schijnzwangere vrouwtjes. Deze vrouwtjes worden daarvoor gekoppeld met
gevasectomeerde en dus steriele mannetjes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Door in huis gevasectomeerde mannetjes ter beschikking te hebben kunnen andere
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
onderzoeksgroepen nieuwe genetische lijnen zelf maken. Die lijnen kunnen dan verder
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
gebruikt worden voor baanbrekend biomedisch onderzoek.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

250

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

De dieren ondergaan een operatie onder verdoving maar zullen hierdoor pijn ervaren. Ze
krijgen hiervoor de nodige pijnstilling. We schatten dit in als matig. Na de operatie worden
de dieren gebruikt voor het maken van schijnzwangere vrouwtjes gedurende ongeveer een
jaar. Daarna worden ze geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Heel wat biomedisch onderzoek wordt reeds in vitro uitgevoerd. Om therapiën voor
humane ziektes uitgebreid te kunnen testen alvorens men naar de kliniek kan gaan moeten
diermodellen gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De gevasectomeerde mannetjes worden gebruikt zolang ze productief zijn. De operaties
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden uitgevoerd door ervaren personeel waardoor de uitval zeer klein is.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn één van de meest gebruikte diersoorten om humane ziektes in te onderzoeken
omwille van grote gelijkenissen en makkelijke verzorging.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De operaties worden uitgevoerd onder anesthesie, de dieren krijgen pijnstilling en worden
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, regelmatig opgevolgd. Wanneer de dieren tekenen vertonen van pijn of lijden, worden ze
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
op humane wijze geëuthanaseerd.
beperken.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Hoe chemotherapie tijdens de kindertijd de ontwikkeling negatief kan beïnvloeden, wat de
hersenen en het gedrag kan beschadigen.
01/04/2020 – 01/04/2023
chemotherapie, ontwikkeling, gedrag, muismodel, neurogenese, neuroimaging
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De impact van chemotherapie op de hersenen en het sociaal-cognitief functioneren van
kinderen in hun hele ontwikkeling is niet goed begrepen. De gevolgen die chemotherapie
heeft op de zich ontwikkelende hersenen en het gedrag van kinderen ten opzichte van
volwassenen kunnen aanzienlijk verschillen.
Hier richten we ons op het valideren van een muismodel van chemotherapie tijdens de
kindertijd, en bestuderen we de impact die het heeft op zowel het gedragsniveau (het
bestuderen van cognitie en socio-cognitie) als het hersenniveau (het bestuderen van witte
stof en functionele connectiviteit). We verwachten dat het model verder kan worden
gebruikt in de ontwikkeling van interventies om deze effecten te behandelen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

We verwachten met dit model niet alleen een dieper inzicht te krijgen in de gevolgen van
chemotherapie voor overlevenden van kanker, maar vooral ook om interventies te
ontwikkelen die gericht zijn op het voorkomen of verbeteren van deze effecten, zowel op
veranderingen in de hersenen als op sociaal-cognitieve stoornissen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

204

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

Drie injecties van methotrexaat in de hersenkamers onder narcose wanneer de muizen 7, 9
en 11 dagen oud zijn, kunnen een paar dagen lang beperkte negatieve effecten veroorzaken.
De muizen ondergaan een aantal gedragstesten (sociaal en cognitief). Bovendien zullen deze
testen weinig ongemak veroorzaken. De dieren zullen worden verdoofd tijdens de
hersenbeeldvormingssessies. Na deze testen worden de dieren geëuthanaseerd en wordt het
hersenweefsel verzameld voor moleculair onderzoek. De ernst van het project wordt als
matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De negatieve impact van chemotherapie op zowel de hersenen als het gedrag in de gehele
ontwikkeling kan niet worden bestudeerd in celcultuur. Het zou ook zeer onethisch zijn om
dit te onderzoeken bij mensen, vooral bij kinderen die lijden aan kanker.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een statistische analyse om de groepsgrootte te berekenen werd uitgevoerd op basis van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk een eerder experiment uit ons labo. Verschillende manipulaties en parameters
(beeldvorming van de hersenen, gedrag, histologie) zullen worden bestudeerd binnen
proefdieren gebruikt worden.
hetzelfde experiment en dier waarbij het gebruik van dieren in een soortgelijk experiment
wordt vermeden.
3.Verfijning (maximaal 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 het onderzoek naar chemotherapie-geïnduceerde toxiciteit is de C57BL/6 muis het meest
gebruikte model. Bovendien staat dit diermodel bekend om het feit dat het fysiek actief is,
in staat is om een verscheidenheid aan taken te leren en zich regelmatig voortplant. Dit zijn
belangrijke kenmerken voor ons omdat we verschillende nesten moeten fokken, en de
dieren zullen worden blootgesteld aan een batterij van gedragstesten.

Verklaar de maatregelen die 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 pijnscore van dit experiment is "matig" door de chemotherapiebehandeling. Pijn en
stress worden geminimaliseerd door de dieren samen te huizen, voorziening van
verrijkingsmateriaal in de kooi, het aantal manipulaties te beperken en verdovingen te
gebruiken.
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Niet-technische titel van het project

Karakterisatie van een nieuw muismodel om de ziekte van Parkinson te bestuderen in het
oog

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

10/04/2020 tot 10/04/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Parkinson - alfa-synucleïne - hersenen - netvlies - spreiding - neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De ziekte van Parkinson wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van abnormale
aggregaten van het eiwit alfa-synucleïne in het hele zenuwstelsel en gaat gepaard met het
selectief afsterven van neuronen in de hersenen. Recente waarnemingen tonen de
verspreiding van pathologisch alfa-synucleïne aggregaten van cel tot cel aan. Echter, de
exacte mechanismen en de rol van dit proces in het verloop van de ziekte werden tot op
heden nog niet ontraadseld. Gebruikmakend van een nieuw muismodel, willen we het
tijdsverloop van de spreiding van alfa-synucleïne vanuit de hersenen naar het visueel
systeem in kaart brengen, met de nadruk op niet-invasieve in vivo technieken. De unieke
anatomische eigenschappen van het oog zullen ons helpen om de localisatie van zowel alfasynucleïne als specifieke structuren binnen de cel te bestuderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit project vloeit voort uit de vaststelling dat veel patiënten met de ziekte van Parkinson
naast de typische motorische verschijnselen ook visuele symptomen vertonen. Bovendien
wordt het idee dat het oog een spiegel van de hersenen is steeds beter aanvaard met als
gevolg dat het voor diagnose, ziekteverloop en onderzoek gebruikt zou kunnen worden.
Preliminaire data van onze groep tonen de spreiding van alfa-synucleïne van de hersenen
naar het netvlies aan en hebben ons ertoe aangezet om de verspreiding van alfa-synucleïne
binnen het visueel systeem verder te bestuderen. De experimenten binnen dit project zullen
ons nieuw inzicht geven in hoe pathologische alfa-synucleïne aggregaten van de ene naar de
andere neuron spreiden en welke rol specifieke structuren binnen de cel hierbij spelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

876

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 injecties in de hersenen worden onder algemene verdoving uitgevoerd. Bovendien wordt
een pijnstiller toegediend. Op basis van onze expertise verwachten we dat de dieren enkele
dagen na de ingreep volledig zullen herstellen. De dieren ondervinden matige, postoperatieve pijn van korte duur. Op het einde van het experiment worden de dieren
geëuthanseerd en worden weefsels verzameld voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We zijn van mening dat er geen lagere diersoort bestaat waarin we de complexe interacties
tussen alfa-synucleïne spreiding, neuronale functie en celdood naar behoren kunnen
bestuderen. Bovendien is het uitvoeren van experimenten in muismodellen onontbeerlijk om
de biologische complexiteit van deze pathologische processen volledig te weerspiegelen en
vast te leggen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

We hechten groot belang aan het gebruik van niet-invasieve, in vivo technieken zoals hogeresolutie beeldvorming, electrofysiologie en visuele gedragstesten. De verschillende in vivo
technieken zullen in eenzelfde dier uitgevoerd worden om zo het aantal dieren te
verminderen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Teneinde de complexe interacties tussen verscheidene pathologische processen in het
visueel systeem te ontrafelen, zullen we onze experimenten in muizen uitvoeren. De muis is
één van de best bestudeerde diermodellen binnen de context van neurodegeneratieve
aandoeningen. Muismodellen zijn representatief voor onderzoek naar de hersenen vanwege
hun anatomische, fysiologische en biochemische gelijkenissen met de mens. Bovendien
worden de in vivo technieken die we in dit project zullen gebruiken ook in de kliniek
toegepast, wat dit onderzoek een grote translationele waarde geeft.

Verklaar de maatregelen die 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 worden onder optimale omstandigheden gehuisvest. Ze worden één week voor
de ingreep in de operatiekamer geplaatst om te acclimatiseren. Tijdens de ingreep worden
ze volledig verdoofd en een analgeticum of pijnstiller wordt toegediend. Hun algemeen
welzijn wordt aan de hand van een scoresysteem beoordeeld en hun lichaamsgewicht wordt
gecontroleerd. Wanneer een dier te ziek is of te veel pijn lijdt, wordt het humaan
geëuthanaseerd. Het is eerder uitzonderlijk dat de dieren niet volledig herstellen van de
uitgevoerde ingrepen.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het effect van obesitas op bloedplaatjes.
01/06/2020 – 31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

bloedplaatjes, trombosis, obesitas
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Obesitas is een risicofactor voor trombotische aandoeningen, waaronder myocardinfarct,
beroerte en veneuze trombose. Het onder controle houden van de protrombotische status
in patiënten met obesitas blijft een grote uitdaging. In dit project zullen we bloedplaatjes
functionaliteit ten gevolge van obesitas in detail bestuderen. Hiervoor zullen muizen voor
15 weken een vetrijk dieet te eten krijgen, en zullen wij tijdens deze periode meerdere keren
bloed afnemen om de bloedplaatjes response te bepalen. Met de kennis die volgt uit dit
project willen wij uiteindelijk nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkelen om de
protrombotische status tijdens obesitas te kunnen remmen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Aangezien bloedplaatjes van obese patiënten minder reageren op de huidige
plaatjesremmers, kan dit project nieuwe behandelingsmogelijkheden creëren om
trombotische episoden te voorkomen in deze pandemische ziekte die een grote behoefte
heeft aan preventieve behandelingsalternatieven.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximaal aantal muizen dat zal gebruikt worden is 22.

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

De dieren worden in 2 groepen gesplitst: de helft krijgt normale voeding en de andere helft
een vetrijk dieet. Tijdens de 15 weken van het dieet zullen we 5x bloed afnemen. De graad
van ernst voor de dieren is licht. De helft van de dieren krijgt een obese fenotype waar ze
geen tot minimale hinder van zullen ondervinden. De bloedafnames zullen enkel een
kortdurende lichte pijn veroorzaken. Na afloop van het dieet worden de dieren direct na de
laatste bloedafname geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve in vitro methoden voor handen. Obesitas is een complexe en
chronische aandoening die een effect heeft op onder andere bloedplaatjes. Deze effecten
kunnen niet in vitro nagebootst worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd een statistische berekening uitgevoerd om het minimum aantal dieren nodig voor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dit experiment te berekenen. De onderzoekers zijn goed getrainde wetenschappers met veel
ervaring waardoor het gebruik van het vooropgestelde aantal dieren kan gegarandeerd
proefdieren gebruikt worden.
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Muismodellen met dieet geïnduceerde obesitas zijn modellen die goed overeen komen met
het ontwikkeling van obesitas in mensen, door een verhoogde calorie inname. C57BL/6J
muizen ontwikkelen obesitas met een duidelijke gewichtsverhoging en hyperglycemie,
zonder dat ze hier hinder van ondervinden. Het vetrijke dieet is dan ook het meest
gebruikte model om obesitas in muizen te ontwikkelen.

Verklaar de maatregelen die 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 handelingen in dit dierexperiment veroorzaken licht discomfort bij de dieren. Tijdens de
duur van het experiment worden de dieren dagelijks opgevolgd en wekelijks gewogen.
Wanneer er een afname van gewicht (>20%) een week na de start van het dieet wordt
waargenomen zullen de dieren geëuthanaseerd worden. Bloedafnames zullen in de
voormiddag gebeuren, zodat in geval van letsels er nog een extra opvolging kan gebeuren
in de namiddag.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Functionele echografie van de door beroerte beschadigde hersenen van de muis.
01-02-2020 tot 31-01-2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

functionele echografie, muis, hersenfuncties, beroerte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project heeft als doel om de functionele connectiviteit van de door beroerte beschadigde hersenen in kaart
te brengen. Meer specifiek in geval van aantasting van de motor zone van de hersenschors. Tot heden ontbrak
de technologie om in proefdieren met hersenletsels beeldvorming uit te voeren, terwijl het dier wakker is en
een taak uitvoert. Functionele echografie laat toe om dit laatste in knaagdieren zoals de muis mogelijk te
maken. Anders dan de klassieke studies in deze context, die gebaseerd zijn op structurele verbindingen van
hersengebieden bij post-mortem evaluatie, kan onze aanpak in "real-time" de functionele verbindingen
aantonen terwijl het gehele brein bestudeerd wordt. Dit is tot heden niet beschreven. Wij verwachten met dit
project unieke inzichten te vergaren in hoe de functie van de hersenen wordt aangetast na beroerte en hoe
deze op termijn (gedeeltelijk) recupereert zoals vaak het geval. Behoudens dat dit project een belangrijke
invloed kan hebben in het onderzoeksdomein kunnen dergelijke inzichten leiden tot vernieuwde
behandelingsstrategieen voor patienten die worden getroffen door een beroerte.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden en/of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De voordelen die dit project kan leveren zijn te duiden als vooruitgang in begrip van hersenberoerte als
aandoening. Met oog op herstel en revalidatie na hersenberoerte kan dit project tot waardevolle inzichten
leiden die translationele waarde hebben voor mensen die het slachtoffer zijn van een beroerte.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

321 in totaal

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

Graad van ernst: Ernstig. De dieren ondergaan onder verdoving chirurgische voorbereidingen voor echografie
en beeldvorming (plaatsen van een venster op schedel). Vervolgens wordt de hersenberoerte geïnduceerd door
een speciale kleurstof in te spuiten en de hersenregio te bestralen met een laser. Nadien worden de dieren en
hun hersenfunctie verder onderzocht met beeldvorming en gedragstesten.
Verwachte negatieve effecten: Verlammingsverschijnselen ten gevolge van hersenschade. Lot van de dieren:
Euthanasie Methode van euthanasie: 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.

Muis, C57Bl6

Hersenberoerte is een uiterst complexe aandoening. De waaier van interacties en mechanismen tussen
bloedtoevoer, bloedvaten, hersenweefsel kan tot heden niet in vitro worden nagebootst. Aangezien dit project
het functioneren van het brein holistisch of als geheel benadert (verbindingen tussen verschillende gebieden
etc.) zijn er geen alternatieven voor handen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Beeldvorming mbv functionele echografie is niet invasief voor de hersenen. Wij zijn in staat om hetzelfde
proefdier meermaals en langdurig over tijd (weken) te bestuderen. Bovenal vragen wij het advies in van een biostatisticus om het aantal dieren dat nodig is om significante resultaten te bereiken tot een minimum wordt
herleid.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Knaagdieren zijn de meest frequent gebruikte diermodellen in hersenonderzoek. Aangezien onze technologie
heden beperkt is tot enkele kubieke centimeter voor het gelijktijdig bestuderen van de gehele hersenen is de
muis bij uitstek geschikt. Bovendien is het essentieel dat er voldoende gelijkenis is tussen de opbouw en de
werking van hersenweefsel van het proefdier en dat van de mens. Tot slot is het belangrijk dat het proefdier
een motorische taak kan aanleren. De muis vervult deze criteria.
Ons laboratorium heeft ruime ervaring met gebruik van de muis als diermodel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

* Nat voer en dieet gels zullen worden voorzien post-operatief om herstel te bevorderen en inname van vocht
en voeding te waarborgen.
* De dieren zullen post-operatief individueel gekooid worden om letsels toegebracht door een kooigenoot
(operatieve wonde etc.) te voorkomen.
* In geval van dehydratie wordt vochttherapie gestart s.c. De dagdosis wordt in 2 giften toegediend.
* In geval het dier tekenen vertoont die duiden op pijn worden pijnstillers toegediend tot twee maal daags.
* Respecteren van de humane eindpunten.
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Onderzoek naar mechanismen van directe transcraniale hersenstimulatie (TDCS) en
toepassingen voor bewegingsstoornissen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

tDCS (directe transcraniale stimulatie), elektrofysiologie, bewegingsstoornissen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) is een niet-invasieve hersenstimulatiemethode.
Bi tDCS gaat de stroom door de hoofdhuid en schedel, voordat een deel in de hersenen
gaat. Er zijn nu duizenden onderzoeken gebeurd met tDCS bij gezonde vrijwilligers. tDCS
wordt ook onderzocht als een mogelijke behandeling voor verslaving, depressie en
bewegingsstoornissen. Het tDCS mechanisme blijft echter onbekend. Het eerste doel van dit
project is het onderzoeken en begrijpen van mogelijke mechanismen van tDCS. Als het
mechanisme eenmaal bekend is, is het tweede doel de tDCS-methode te verbeteren en de
effectiviteit ervan bij bewegingsstoornissen te beoordelen. Dit project zal dierproeven
gebruiken om een reeks tDCS-mechanismen te onderzoeken. Een verbeterde tDCS-methode
zal onderzocht worden om tremor te verminderen in een ratten-model. De nieuwe kennis
die tijdens dit project wordt ontwikkeld, zal hersenstimulatiemethodes aanzienlijk
verbeteren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Het verbeterde begrip van het tDCS-mechanisme zal vervolgens worden gebruikt om de
tDCS-methode te verbeteren en de effectiviteit ervan te onderzoeken bij het verminderen
van tremor in een ratten-model van essentiële tremor. De nieuwe kennis die tijdens dit
project wordt ontwikkeld, zal het neuromodulatieveld aanzienlijk verbeteren

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

50

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

Ratten ondergaan een hersenoperatie om hersenstimulatie via electrodes te kunnen meten
of krijgen een product ingespoten dat tremor uitlokt.
De ratten kunnen matige pijn ervaren tijdens herstel van een operatie, maar dit wordt
geminimaliseerd met pijnstillers. De ratten zullen na enkele experimenten worden
geuthanaseerd met een overdosis dolethal. Graad van ernst: matig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Ratten

In dit project is het gebruik van alternatieve methoden niet mogelijk. Het hoofddoel van
het project is het tDCS-mechanisme te onderzoeken en te evalueren of verbetering van
tDCS essentiële tremor kan behandelen. Om dit mechanisme te begrijpen, is het
noodzakelijk om elektrofysiologische opnames te maken in verschillende hersengebieden.
Het is niet mogelijk om deze experimenten bij mensen uit te voeren. We zullen dan een
verbeterde tDCS-aanpak gebruiken om essentiële tremor te behandelen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Ratten zullen, na een periode van herstel, hergebruikt worden in de experimenten.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We kiezen met de rat voor een diersoort waarvan de neurale netwerken nog enigzins
vergelijkbaar zijn met die van de mens. Tegelijkertijd is de rat het kleinste dier waaromheen
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
de nodige elektrische 'setup' kan worden gebruikt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens het experiment wordt een anaestheticum gebruikt. Aan het einde van het
experiment, voor de ratten ontwaken, geven we plaatselijke verdoving, systemische
pijnstiller en een antibioticum. De algehele gezondheid van de ratten zal steeds
gecontroleerd worden.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Door ijzer veroorzaakte celdood van huidkankercellen
1/05/2020 - 1/05/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

celdood, huidkanker, ijzer transporter eiwit, oxidatie, membraanvetten
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Studies hebben aangetoond dat Apolipoproteïne-E (ApoE) uitzaaiingen van
huidkankercellen kan onderdrukken. In deze studie willen we onderzoeken of ApoE
huidkankercellen gevoeliger kan maken voor celdood door de opname van ijzer te
beïnvloeden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze studie heeft een hoog potentieel voor het ontdekken van biomarkers. Indien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
gevalideerd, kan APOE (lipidetransporteiwit) dienen als marker voor huidkankersubtype met
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
hoge gevoeligheid voor ROS (reactieve zuurstofspecies) -inducerende geneesmiddelen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

168

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 onderhuidse tumoren ontwikkelen, die soms de 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 na 14 dagen. We verwachten voor dit
project een matige graad van pijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het is noodzakelijk om dieren te gebruiken om het onmogelijk is om het volledige
immuunsysteem bij zoogdieren te reconstrueren 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 dat de situatie in de mens zo
dicht mogelijk benadert om een zo representatief mogelijk resultaat te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We baseren ons aantal op het aantal muizen gebruikt in gelijkaardige experimenten,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk weliswaar in andere contexten, uitgevoerd door andere labo's. We gaan uit van een
minimum aantal waarbij we kunnen differentiëren tussen verschillende behandelingen en
proefdieren gebruikt worden.
een significant resultaat kunnen bekomen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
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
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
aan die van de mens door evolutionaire redenen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Onderzoek van farmacokinetiek en tolerabiliteit van verschillende kandidaat
geneesmiddelen in het oog.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

farmacokinetiek/tolerabiliteit/oog

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Retinale aandoeningen zijn veel voorkomend en belangrijkste oorzaken van blindheid in de
wereld. De huidige behandelingen zijn vaak geassocieerd met neveneffecten en voor
bepaalde aandoeningen bestaat er zelfs geen behandeling. De pijplijn van de firma zal
continu aangevuld worden met nieuwe kandidaat geneesmiddelen en dit project zal
focussen op onderzoek van hoe lang een kandidaat geneesmiddel aanwezig blijft in het
oog/ lichaam en de tolerabiliteit (i.e. aanwezigheid van neveneffecten) na toediening van
deze kandidaat geneesmiddelen in het oog.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Op basis van de verblijftijd en tolerabiliteitsgegevens die in deze studie verzameld worden,
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
zullen verdere studies opgezet worden om het werkingsmechanisme van de verschillende
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
molecules verder te achterhalen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

konijn

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

704

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

Alle ingrepen, waarbij de kandidaatgeneesmiddelen op verschillende plaatsen in het oog
kunnen geïnjecteerd worden, 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 ernst van het project is matig. Indien de dieren toch te veel pijn zouden
lijden, zal euthanasie uitgevoerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vivo experimenten zijn noodzakelijk om de verblijfstijd (farmacokinetiek) en
tolerabiliteitseigenschappen van de moleculen na te kijken. Aangezien de analyses worden
uitgevoerd op bloed, retina, vitreous en voorkamervocht afkomstig van het dier, is het niet
mogelijk om dit in vitro te bepalen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Eerdere publicaties hebben aangetoond dat er per tijdspunt van staalname tenminste 4
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk konijnen/groep nodig zijn. Dit om de variatie die in dit soort studies voorkomt, in rekening
te brengen. Bovendien is het noodzakelijk om het experiment ten minste 2x te herhalen:
proefdieren gebruikt worden.
een eerste keer vroeg in de ontwikkeling van het programma, en een tweede keer later in
het programma om de bekomen resultaten te bevestigen op materiaal dat gebruikt zal
worden voor de klinische studie in de mens
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het konijn is het meest gebruikte dier voor de studie van farmacokinetische eigenschappen
van moleculen na te kijken. Dit diermodel wordt ook door de autoriteiten aanvaard bij de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
indiening van het dossier bij de start van klinische studies.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden tot een minimum beperkt door
zoveel mogelijk stressvolle ingrepen onder volledige verdoving uit te voeren: bijvoorbeeld,
inspuitingen in het oog zullen gebeuren onder volledige verdoving,uitgevoerd volgens de
algemeen geldende regels en geëuthanaseerd door getraind personeel.. Bijkomende topicale
pijnstilling wordt toegediend om een eventueel pijn-gevoel bij de dieren te minimalizeren.
Dieren die tekenen van uitdroging vertonen, zullen extra vloeistof toegediend krijgen. Van
de moleculen die getest worden, is reeds voorgaande informatie beschikbaar met behulp
van welke de dosisen bepaald worden om het risico op ernstige bijwerkingen zo klein
mogelijk te houden.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Effect van bepaald soort ketonbodies testen op beschadigde nieren
01/06/2020 - 31/05/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

nier, transplantatie, ketonbodies
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Als de behandeling met dit 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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

7

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Varken

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We zullen in dit project het aantal dieren beperken door geen transplantatie te doen als
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
continue bevloeit. Deze machine laat toe om het resultaat te evalueren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het varken is anatomisch en fysiologisch heel verwant aan de mens. Elke bevinding in dit
diermodel kan rechtstreeks overgebracht worden naar de kliniek.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Het dier ondervindt weinig of geen ongemak, omdat alle handelingen gebeuren onder
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, volledige verdoving.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Studie naar de rol van de groeifactor TGFbeta in het behouden van specifieke kenmerken
van immuuncellen gelokaliseerd in de nabijheid van zenuwcellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

29/05/2020 --> 28/05/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

tgfb, macrofagen, enterische zenuwstelsel, darm
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het immuunsysteem verdedigt ons lichaam tegen aanvallen. Een overmatige immuunreactie
tegen bv microben veroorzaakt een verhoogde kans op ontstekingsziektes aan de darm. Wij
en anderen hebben reeds aangetoond dat het zenuwstelsel een belangrijke rol speelt in het
controleren van ontstekingsreacties. Farmacologische studies hebben aangetoond dat
stimulatie van zenuwcellen in de darm een krachtige onstekingsremmende invloed heeft in
verschillende ontstekingsziekten. In het huidige project willen we nagaan of TGFbeta, een
groeifactor, ook een effect heeft.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Indien onze studie uitwijst dat TGFb de immuuncelpopulatie in de darm beïnvloedt, kan dit
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
leiden tot verdere identificatie van de mechanismen die hierbij betrokken zijn en dit kan
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
leiden tot nieuwe doelwitten en behandelingen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

184 muizen in totaal

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

Voor dierproef 1 en 3 zullen geen experimentele procedures worden uitgevoerd op levende
dieren, dus worden er geen negatieve effecten verwacht op de dieren (pijnscore: geen
schade). Deze zullen worden gebruikt als bron voor benodigd weefsel/cellen. De dieren
worden geëuthanaseerd door een overdosis CO2. Voor dierproef 2 en 4 (pijnscore:
gematigd) zullen de muizen worden verdoofd voor het chemisch of genetisch verwijderen
van neuronen/TGFb-specifieke neuronen en er zal analgesie gegeven worden voor
pijnstilling.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Waar mogelijk hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alternatieve in vitro
methoden om na te gaan of TGFb afkomstig van enterische zenuwcellen het fenotype van
macrofagen verandert vooraleer we finaal kijken naar hun interactie in verschillende
muismodellen

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van voorgaande experimenten hebben we het minimum aantal benodigde dieren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk berekend om statistisch relevante data te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Een muis is de meest relevante diersoort om zenuw-immuuncel communicatie te
bestuderen. Hierbovenop hebben we ook verschillende technieken die gebruikt worden in
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
dit project geoptimaliseerd in muis
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 anesthesie (mix ketamine + xylazine) krijgen en ook analgesie na de
operatie. Minder actieve muizen, gescheiden van de groep met gegolfde bont en gebogen
houding zullen worden gezien als muizen in ernstige pijn. In dit geval zullen de muizen
worden gedood. Ook het lichaamsgewicht zal elke dag worden gecontroleerd. Muizen met
gewichtsverlies van meer dan 20% ten opzichte van het oorspronkelijke gewicht en
bloedverlies zullen gedood worden met CO2 overdosis. In geval van infectie of vechtgedrag
zullen de dieren ook worden geeuthaniseerd.
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Heeft de inhibitie van Yap and Taz een invloed op de groei van kwaadaardige tumoren?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

28/04/2020-28/04/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lever, tumorontwikkeling, Yap/Taz

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Yap en Taz promoten orgaangroei en tumorontwikkeling, en worden beschouwd als
veelbelovende doelwitten voor kankertherapie aangezien deze factoren hyperactief zijn in
verschillende soorten kankers. Uit resultaten van vorige experimenten is gebleken dat de
inhibitie van Yap/Taz in de tumoren leidt tot tumor regressie. Hierdoor is het belangrijk
nieuwe inhibitoren te testen die mogelijks kunnen leiden tot nieuwe therapie
mogelijkheden. In dit project willen we de invloed van nieuwe Yap/Taz inhibitoren op de
kankerontwikkeling bestuderen, meer bepaald in muismodellen voor leverkanker,
geoptimaliseerd in ons labo.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door het beperkt aantal therapie opties en de minimale effectiviteit is het belangrijk nieuw
therapeutische targets te ontdekken en uit te testen. Dit project zal de effectiviteit van
verschillende nieuwe Yap/Taz inhibitoren testen in vitro en in vivo. 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

144

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

Elk specifiek leverkanker type heeft zijn eigen kenmerkende eigenschappen, waardoor het
noodzakelijk is om de effectiviteit van de nieuwe inhibitoren in verschillende types te
testen. Er zullen dus verschillende leverkanker types geïnduceerd worden in de muizen:
hepatocellulair carcinoma, cholangiocarcinoma en het gemengde leverkanker type. Deze
dieren zullen matig ongemak en pijn ondervinden na 5 weken. De dieren worden vanaf 5-7
weken behandeld met de Yap/Taz inhibitoren via gavage toediening en 7 weken na
tumorinductie geeuthanaseerd, of vroeger indien klinische tekenen van pijn en lijden
vastgesteld worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De effecten van de Yap/Taz inhibitoren zullen eerst worden bestudeerd in vitro door het
gebruik van leverkanker cellijnen. Maar de ontwikkeling van leverkanker is een te complex
gegeven om in vitro te bestuderen waardoor het nog steeds noodzakelijk is om verdere
testen te doen in vivo. Dit project heeft potentieel voor klinische behandeling voor mensen
waardoor het noodzakelijk is om het meest relevante model voor leverkanker te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor het uitvoeren van dit project gebruiken we de genetische kennis, verkregen door onze
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voorgaande experimenten, ook uitgevoerd op muizen. De nieuwe inhibitors worden vooraf
grondig bestudeerd om de specifieke eigenschappen zoals pharmacokinetica te bepalen.
proefdieren gebruikt worden.
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.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Aangezien we de ontwikkeling van leverkanker bestuderen, zijn lagere dieren dan de muis
niet toepasbaar voor onze studie. Dit project heeft potentieel voor klinische behandeling
voor mensen waardoor het noodzakelijk is om het meest relevante model voor leverkanker
te gebruiken. De gebruikte muismodellen zijn reeds gepubliceerd en geoptimaliseerd in
verschillende labo's.

Verklaar de maatregelen die 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 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 geeuthanaseerd.
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Het ontrafelen van de ontwikkeling van antibioticaresistentie in de recent ontdekte 'supergist' C. auris

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/06/2020 - 01/06/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Pathogeen, schimmel, candida, drugresistentie, evolutie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Candida auris is een pathogene schimmel die werd ontdekt in 2009 in Japan. De afgelopen 10 jaar is er
echter een zeer alarmerende opmars van deze schimmel vastgesteld, het merendeel geassocieerd met
ziekenhuis-uitbraken. Bloedinfecties van Candida auris zijn erg dodelijk in verzwakte patienten en
candida auris is één van de enige pathogene schimmels die resistentie kan verwerven tegen alle meest
gebruikte soorten geneesmiddelen. Achterhalen hoe dat deze schimmel resistent kan worden, meer
bepaald de mutaties in het DNA die hiertoe leiden, is essentieel voor het bestrijden van deze bedreiging.
In dit onderzoek gaan we voor het eerst na hoe resistentie evolueert in Candida auris. We doen dit via
"experimentele evolutie": het nabootsen van een infectie en behandeling van Candida auris in proefdieren
zodanig dat de schimmel resistentie opbouwt. Hierna kunnen we stap voor stap nagaan welke mutaties
er zijn opgetreden in de schimmel.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door te achterhalen hoe Candida auris resistent kan worden, kunnen we in de toekomst dit proces
misschien gericht gaan tegenwerken. Met andere woorden, door de moleculaire mechanismen achter de
resistentie ontwikkeling te achterhalen, kunnen we nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen die deze
moleculaire mechanismen kunnen tegenwerken. Anderzijds kan informatie over hoe bestaande
geneesmiddelen resistentie uitlokken (bij welke geneesmiddelen, dosis, duur van behandeling,
combinatie,...), leiden tot klinische aanbevelingen voor behandeling van candida auris bloedinfecties.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

211

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwacht negatief effect en ernst van dit effect is licht. Hoewel de meeste Candida soorten een mens
of proefdier erg ziek kunnen maken bij een bloedinfectie, werd er in de wetenschappelijke literatuur al
meerdere keren gerapporteerd dat Candida auris geen dodelijke infecties of ernstig ziektebeeld
veroorzaakt bij in muizen, wanneer het immuunsysteem actief is. Bijkomstig in dit onderzoek is dat we
de muizen ook gaan behandelen met geneesmiddelen, zodat er erg weinig Candida auris aanwezig zal zijn
in het lichaam. We verwachten dan ook weinig leed bij de proefdieren. Het lot van de dieren is
euthanasie, daar ze geinfecteerd zijn met een schimmel die mensen kan infecteren en dus gevaarlijk kan
zijn als de dieren met mensen in contact komen buiten de laboratorium infrastructuur. De ernst van het
project is licht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Daar wij de evolutie van resistentie willen evalueren zoals deze zou kunnen voorkomen in de mens,
hebben we een model (organisme) nodig dat hier zou nauw mogelijk mee aansluit. Candida-gastheer
interacties zijn uiterest complex, als blijkt uit de uitgebreide wetenschappelijke literatuur hierover. Een
zoogdiermodel als de muis beschikt over tal van kriteria (lichaamstemperatuur, adaptief immuunsysteem,
bloedbaan en orgaanstelsel,...) die essentieel zijn om het menselijk lichaam na te bootsen en niet ter
beschikking zijn in "lagere" proefdiermodellen zoals insecten of vissenlarven.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Per experimentele groep gebruiken we slechts 3 of 4 dieren. Dit aantal is gebaseerd op vorige studies
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk omtrent een gelijkaardig onderwerp. Dit is het absolute minimum dat een betrouwbaar resultaat kan
afleveren.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Alternatieve modellen van "lagere organismen" zoals wasmotlarven, wormen, fruitvliegen of zebravisjes
beschikken niet over de complexiteit aan factoren zoals het immuunsysteem, de lichaamstemperatuur en
de voedingsbronnen in bloed en organen, die een vergelijking met een humane bloedinfectie mogelijk
maken. Ook de manier van infectie (bloedbaaninfectie) en interpretatie van de resultaten zijn weinig
relevant bij lagere modellen.

Verklaar de maatregelen die 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 reeds aangegeven is het verwacht ziektebeeld of lijden bij de dieren minimaal. De kooien worden
verrijkt met nestmaterialen zoals watjes, papieren rolletjes en stokjes van hout. Bovendien zitten de
dieren altijd met 4 samen in een kooi om sociaal gedrag te bevorderen. De dieren worden dagelijks
gemonitord mbv een checklist en gedood op een humane wijze bij ernstig lijden.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Bestuderen van verschillende immuuncellen bij hartfalen
01/01/2020 tot en met 31/12/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hartfalen, macrofagen, diabetes, hypertensie, veroudering, obesitas, immuunsysteem

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Patiënten met comorbiditeiten of bijkomende aandoeningen, zoals diabetes, hoge
bloeddruk, veroudering en hoge cholesterol, hebben een grotere kans op het ontwikkelen
van hartfalen met behouden ejectiefractie. Er bestaat echter nog geen succesvolle
behandeling voor dit type hartfalen. Het immuunsysteem speelt een grote rol bij de
ontwikkeling van dit hartfalen en dit willen wij bestuderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Er zijn momenteel geen behandelingen voor HFpEF. HFpEF is een complexe ziekte. Het hart
pompt voldoende bloed naar de periferie, maar het weefsel is stijver wat leidt tot een
verminderde vulling van het hart met bloed. Door de rol van het immuunsyteem in deze
ziekte te onderzoeken hopen we een behandeloptie te kunnen vinden die de ontwikkeling
van de ziekte voorkomt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

392 (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 muizen zullen overgewicht, Type 2 diabetes en hoge bloedruk hebben net zoals de
patiënten met HFpEF. Op de muizen zal oa echocardiographie en bloeddrukmetingen
gebeuren. In eén groep muizen zal een mini pomp geplaatst worden. Dit zijn apparaten van
1,5 cm bij 0,6 cm die onder de huid van de muis geplaatst worden. De muizen krijgen
pijnstillers na het procedure, maar de apparaten zullen geen pijn doen op lange termijn. Ze
zijn wel oncomfortabel voor de muizen. In het algemeen is het gebruik van mini pompjes
beoordeeld als een « lichte » pijnscore. De dieren zullen op verschillende punten
gedurende het ziekteproces worden geëuthanaseerd en het hart en andere organen worden
verzameld voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We onderzoeken de rol van het immuunsysteem in hartziekte. We bestuderen 2 typen
macrofagen waarvan één, de langlevende residentiele macrofagen, pas 5 jaar geleden is
ontdekt. Hierdoor weten we weinig over hun fysiologie en gedrag gedurende ziekte. Het is
daarom niet mogelijk om celcultuursystemen te gebruiken als een model. Daarnaast is het
ziekteproces van HFpEF niet gekend. Zonder een eerste begrip van de ziekte kunnen we
geen systemen ontwikkelen die onderzoek zonder dieren mogelijk maakt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We doen meerdere procedures op dezelfde muizen (echocardiografie, glucosetesten, enz.)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om het aantal muizen te verminderen. We slaan elk orgaan op in een biobank als we
muizen euthanaseren. Zo hoeven we, als er later onverwachte vragen ontstaan, geen
proefdieren gebruikt worden.
nieuwe muizen te gebruiken, maar we kunnen biobankweefsel analyseren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Wij hebben gekozen voor muizen, omdat wij de rol van één specifiek eiwit of één specifiek
soort cellen willen begrijpen. In muizen zijn er methoden om één specfiek eiwit of celtype
te verwijderen. Daarnaast is het niet mogelijk om een in vitro model te gebruiken om de
interactie tussen immuuncellen en andere typen hartcellen te onderzoeken, omdat er veel
systemische factoren, denk aan hypertensie, hyperlipidemie en -glycemie, een rol spelen.
Daarom vereisen wij een zoogdier model om de fysiologie beter te begijpen.

Verklaar de maatregelen die 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 doen alle chirurgische procedures onder anesthesie. Behandelingen die stressvol zijn
voor het dier (o.a. het niet vrij kunnen bewegen) worden ook onder anesthesie gedaan. Ons
ziektemodel is een langdurige chronische model dat mild chronisch ongemak kan
veroorzaken voor de dieren. Voor het experiment waarbij we mini pompjes moeten
implanteren gebruiken wij analgesie om ongemak te verminderen. Indien de muizen een
humaan eindpunt ervaren zal er euthanasie gebeuren. In geval van plotselinge dood zal er
een autopsie plaatsvinden om de doodsoorzaak vast te stellen.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Impact van hoog-zout dieet op ontwikkeling van Sjögren syndroom en type 1 diabetes
februari 2020 tot maart 2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

autoimmuniteit, Sjögren's syndroom, type 1 diabetes, hoogzout
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we die invloed van een zoutrijk dieet op ontwikkeling van de
autoimmuunziekten Sjögren syndroom en type 1 diabetes onderzoeken. Sjögren syndroom
wordt gekenmerkt door droge mond, droge ogen en vermoeidheid, terwijl type 1 diabetes
wordt gekenmerkt door verhoogde bloedsuikerwaarden (hyperglycemie). Beide ziekten zijn
niet te voorkomen of te genezen. Er zijn verschillende studies die bewijzen aanvoeren dat
voeding met een hoogzout gehalte autoimmuniteit kan verergeren maar dit werd nooit
uitgetest op gebied van Sjogren syndroom en type 1 diabetes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De invloed nagaan van onze voeding op de ontwikkeling van autoimmune aandoeningen
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang en in deze studie Sjögren's syndroom en type 1 diabetes is heel belangrijk om
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
dieetrichtlijnen te kunnen ontwikkelen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

60

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

We zullen muizen 2 keer per week wegen en hun suikerwaarden in urine (op een
opvangplaat onder kooi) en bloed (via staart vene) meten. We verwachten weinig negatieve
effecten van het hoogzout dieet op de dieren vandaar dat we het experiment licht
inschatten. Op het einde van de opvolgperiode (18 weken) meten we de speekselproductie
(onder anesthesie) als een indicatie dat de dieren Sjogren syndroom hebben ontwikkeld.
We verwachten mogelijks een drogere mond en zullen op de bodem van de kooien ook
extra voedsel en drank in gelvorm ter beschikking stellen. Dieren die mogelijks diabetes
(verhoogde bloedsuikerwaarden) ontwikkelen zullen uit het experiment worden verwijderd
evenals dieren die meer dan 20% van het gewicht in enkele dagen zouden verliezen. De
ernst van het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

NOD muizen zijn een spontaan model van type 1 diabetes en ontwikkelen ook Sjögren's
syndroom. Dit zijn ziekten met een multifactoriele pathologie. Het is onmogelijk om de
effecten van een specifiek dieet met hoogzout gehalte uit te testen in niet dierloze
methoden of lagere diersoort.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Aangezien de NOD muis een spontaan model is van beide aandoeningen kunnen we op
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk eenzelfde muis beide aandoening gelijktijdig bestuderen wat maakt dat we maar heflt van
dieren nodig hebben moesten we twee verschillende modellen moeten gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Er zijn slechts enkele diermodellen die spontaan type 1 diabetes ontwikkelen (NOD muis en
BB rat) maar NOD muis is ook nog een diermodel van Sjögren syndroom. Dit diermodel laat
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
ons toe om in één model twee ziekten gelijktijdig te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Dieren worden 2 keer per week door labomedewerker geobserveerd (gewogen). Dieren die
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, meer dan 20% van hun lichaamsgewicht verliezen op 5 dagen tijd worden gedood. Muizen
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
zullen na anesthesie (voor meten speekselproductie) op warmte mat worden gelegd om
beperken.
herstel te bespoedigen. We zullen ook eten en drank in gelvorm op bodem van kooi leggen
in geval van dieren met gewichtsverlies.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het effect van cannabis-achtige stoffen op de respons van hersenen van zoogdieren bij verlies van
zicht
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hersenplasticiteit, cannabis-achtige stoffen, zintuigen, blind

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De hersenen van zoogdieren passen zich continu aan aan stimuli uit de omgeving. Dit is van belang
tijdens hersenontwikkeling, vormt de basis voor leren en geheugen, maar is ook nodig voor herstel na
schade aan het zenuwstelsel. Drug gebruik heeft hier een invloed op, maar voor cannabis blijft
voorlopig onduidelijk hoe. We stellen ons tot doel dit te begrijpen om zo die reorganisatie van de
hersenen farmacologisch te kunnen stimuleren in het geval blindheid optreedt later in het leven. We
contrasteren de respons in jonge muizen met die in volwassen muizen omdat de hersenen van
adolescenten gevoeliger zijn aan cannabis gebruik. Het doel is om de moleculaire mechanismen van
leeftijdsafhankelijke hersenplasticiteit in kaart brengen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 voordelen van dit project zijn dubbel: 1) Het cannabis gebruik in onze samenleving neemt, vooral bij
jongeren, toe maar de invloed ervan op de hersenen begrijpen we onvoldoende. De link tussen
cannabis gebruik en (gebrek aan) hersenplasticiteit tijdens verschillende levensfases zal duidelijker
worden met dit project. 2) De geobserveerde moleculaire mechanismen laten mogelijks optimalisatie
toe van correcte implantaat-hersen communicatie. Gedetailleerde kennis omtrent de
veranderingscapaciteit van de hersenen en het gepast kunnen aansturen hiervan, biedt toepassingen
op vlak van herstel na schade aan de zintuigen en ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor een
brede waaier aan zintuiglijke aandoeningen bij de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

We gebruiken maximum 721 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?

Gebruikte ingrepen bestaan uit: het verwijderen van één oog en virale vector injecties in de hersenen
onder algemene verdoving en pijnstilling, injecties in de buikholte. Verwachte graad van ernst: matig.
Lot van de dieren: euthanasie ivm weefselcollectie.

Toepassing van de 3Vs
1.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 het onderzoek naar het functioneren van de hersenen, ons meest complexe orgaan, is het uiterst
belangrijk dat het gebruikte diermodel de eigenschappen van de menselijke hersenen voldoende
reflecteert. Muizen bieden de mogelijkheid processen te bestuderen onder de natuurlijke condities en
complexiteit van levende weefsels in een lichaam. Cel- of weefselculturen laten dit niet toe.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Gedetailleerde planning van de verschillende objectieven en experimenten heeft ons toegelaten om de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 3V principes maximaal toe te passen. We bepaalden het minimum aantal proefdieren nodig om
statistisch significante resultaten te kunnen bekomen met een betrouwbaarheid van 95% en een
proefdieren gebruikt worden.
kracht van 80%. Daarnaast waarborgen we het gebruik van een minimum aantal dieren door onze
experimentele set-up goed doordacht te ontwerpen en halen we het maximum aan informatie uit het
minimum aantal proefdieren. Zo voeren we meerdere metingen uit per muis, verspreid over de tijd.
3.Verfijning (maximaal 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 opbouw en complexiteit van de hersenen van de muis lijken op die van de mens, evenals het
functioneren ervan. Bij lagere orde dieren is dit niet het geval. Ook het uitvoerig bestudeerde visueel
systeem van de muis is complexer en meer vergelijkbaar met dat van de mens, wat vergelijking of
aanvulling van kennis omtrent specifieke ziekten bij de mens bevordert. Bovendien laat de muis toe
vlot op genetisch niveau te werken, i.t.t. hogere orde zoogdieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De dieren worden dagelijks gecontroleerd op pijn of ongemakken, we monitoren voor verminderde
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, activiteit, piloerectie, normaal exploratief gedrag, ze krijgen pijnstillers en worden onmiddellijk
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
geëuthanaseerd bij ernstig lijden.
beperken.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Oppuntstelling van de dosis en toedieningswijze van veelbelovende medicatie tegen het
nieuwe coronavirus in hamsters.
25/05/2020-01/05/2022
SARS-CoV-2, COVID-19, aprotinin, hydroxychloroquine, antivirale medicatie,
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 kan een longontsteking, bloedklonters en massieve
ontstekingsreacties veroorzaken. Aprotinin is een geneesmiddel dat mogelijks niet alleen
bloedklonters en ontsteking kan verminderen, maar ook het virus zou kunnen beletten om de
lichaamscellen binnen te dringen. Dit willen we in eerste instantie graag testen in hamsters
met COVID-19. Vooralleer dit mogelijk is, moeten we de juiste dosis van het geneesmiddel in
hamsters bepalen; dit is dan ook de voornaamste doelstelling van deze studie. In tweede tijd
zullen besmette hamsters behandeld worden met aprotinin op basis van deze op punt
gestelde dosissen. Ook hydroxychloroquine is een veelbelovend antiviraal geneesmiddel. Ook
voor dit middel is het cruciaal om eerst de juiste dosis op punt te stellen alvorens het te
testen in COVID-19 modellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Met aprotinin kan men mogelijks op meerdere werkingsmechanismen van het virus inwerken:
remming van het virus zelf (1), voorkomen van massieve ontstekingsreactie (2) en trombose
(3) die door het virus veroorzaakt worden. Zo deze hypothese klopt, kan aprotinin een
belangrijk wapen worden ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. Ook hydroxychloroquine
is een veelbelovend, maar controversieel geneesmiddel. Het vinden van de juiste dosis is dan
ook cruciaal

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Hamsters

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

114

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 handelingen die uitgevoerd zullen worden, zijn te omschrijven als 'mild' (toediening van
medicatie doormiddel van een pijnloze injectie in de buik;) en 'matig' (het implanteren van
een pomp voor medicatietoediening onder algemene anesthesie en met pijnstilling nadien,
dagelijkse bloedname onder algemene anesthesie). Geen negatieve effecten worden verwacht
op middellange/ lange termijn. Na het project zullen alle dieren euthanasie ondergaan middels
een overdosis anestheticum. Het welbevinden van de dieren wordt nauwkeurig opgevolgd. De
ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Deze dierproeven werden voorafgegaan van uitgebreide in vitro proeven, waarbij het effect
van deze medicatie tegen het nieuwe coronavirus uitgebreid in celkweken werd getest. Enkel
medicatie met veelbelovende activiteit in celkweken, zal nadien in proefdieren getest worden.
Dit is noodzakelijk omdat middelen die antivirale activiteit in vitro hebben, dit niet
noodzakelijkerwijs vertonen in een complex levend organisme

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In dit project wordt gezocht naar de optimale dosis van veelbelovende antivirale middelen.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Dit maakt dat wanneer we in een tweede fase deze middelen testen in hamsters die met het
virus geïnfecteerd worden, we zeker zijn van de juiste dosis. Hierdoor wordt vermeden dat
proefdieren gebruikt worden.
geïnfecteerde hamsters nodeloos gebruikt worden om medicatie in suboptimale dosissen te
testen. We gaan hierbij steeds omzichtig te werk en gebruiken het minimaal aantal dieren
om tot een gegronde wetenschappelijke conclusie te komen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Enkel zoogdiermodellen laten toe om de complexe immuunrespons op te wekken noodzakelijk
voor de ontwikkeling van COVID-19, de ziekte achter het coronavirus. Hamsters zijn de laagste
diersoort waarbij gelijkaardige longafwijkingen optreden zoals we bij COVID-19 in mensen
observeren.

Verklaar de maatregelen die 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 implantatie voor de pomp voor medicatie toediening gebeurt onder algemene anesthesie
(ketamine/xylazine) op een warmteplaat om lichaamstemperatuur te bewaren. Pijnstilling
(Vetergesic) zal voordien worden in de eerste 2 dagen na pompimplantatie. Bij bloednames
zullen de dieren onder inhalatieanesthesie (isoflurane) gebracht 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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Het effect van specifieke immuuncellen, de Natural Killer cellen, op het genezingsproces van
de longaandoening ingevolge malaria
5 jaar
malaria, immunologie, genezingsproces, NK cellen
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Malaria is een ernstig en wereldwijd gezondheidsprobleem. Elk jaar zijn er ~200 miljoen
ziektegevallen en meer dan 400000 doden. Vooral jongen kinderen in Afrika zijn de
slachtoffers van deze ziekte. De dodelijke gevallen zijn steeds te wijten aan de complicaties
van malaria. Er bestaan zeer effectieve antimalariamiddelen, maar 15% van de patiënten
met complicaties sterven toch. Dit wijst erop dat het genezingsproces niet effectief is.
Muizen met complicaties zoals de longpathologie kunnen genezen worden dmv
antimalariamiddelen. Derhalve zullen we in dit project de rol van NK cellen in het
genezingsproces bestuderen, zowel na het afdoden van de parasiet als tijdens spontane
genezing.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door meer kennis te vergaren over hoe een malaria complicatie kan genezen, denken we
dat het mogelijk zal zijn om het genezingsproces te bevorderen en er dus betere
therapeutische strategieën voor te kunnen ontwikkelen. Behalve de antimalariamiddelen
om de parasiet te doden bestaan er immers geen therapieën die de complicaties van
malaria kunnen genezen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

440

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

Muizen die met malaria besmet worden, krijgen longproblemen. 9 dagen na het begin van
de besmetting beginnen de muizen hieraan te sterven en daarom beschouwen we deze
proef als "ernstig" . In de proef wordt er vanaf dag 8 behandeld om de parasiet te doden.
De muizen worden dagelijks onderzocht om de negatieve gevolgen te beperken. Zodra ze
ernstig lijden en de muizen de humane eindpunten bereiken worden ze geëuthanaseerd via
overdosis verdovingsmiddel.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De pathogenese van malaria is ontzettend complex en kan niet in vitro nagebootst worden.
Zo is het onmogelijk om de gecombineerde effecten van de parasiet, de bloedvatwand, het
immuun systeem en de antimalariabehandeling op de onderliggende weefsels in vitro te
bestuderen. Waar mogelijk gebruiken we in vitro experimenten om deelaspecten van de
pathogenese te bestuderen, maar de muizenexperimenten blijven absoluut essentieel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We kiezen voor de meest efficiënte proefopstellingen en gebruiken statistische methoden
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om het aantal dieren beperkt te houden tot het strikt noodzakelijke.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Naast apen zijn muizen nog steeds de beste diersoort om malaria te bestuderen. Gezien de
hoge moeilijkheidsgraad (zowel ethisch als praktisch) om met apen te werken, kiezen we
om dit project met muizen uit te voeren. De negatieve gevolgen worden minimaal
gehouden. Zo worden veel experimenten uitgevoerd en beëindigd voordat de muizen ziek
worden. In een beperkt aantal experimenten moet het ziektebeeld zelf bestudeerd worden,
daarbij wordt regelmatig gekeken dat de muizen niet te ziek worden; indien humane
eindpunten worden bereikt worden de muizen geëuthanaseerd.

Verklaar de maatregelen die 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 worden dagelijks opgevolg op basis van klinische score en lichaamsgewicht.
Wanneer de humane eindpunten worden bereikt, zal het dier geëuthanaseerd worden.
Indien het lichaamsgewicht sterk daalt, zullen er voedingskorrels op de bodem van de kooi
worden gelegd om het makkelijker bereikbaar te maken voor de muizen. Wanneer
dehydratatie voorkomt, zullen drinkflessen met een lange drinkbuis worden gebruikt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

microRNA 210 in ontstekingsprocessen
13/01/2020 - 11/01/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

microRNA 210, ontstekingsprocessen, sepsis
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ontsteking of inflammatie ontstaat als een reactie van ons lichaam op schadelijke stimuli (bvb.
infectieuze agentia) of weefselschade om de oorspronkelijke oorzaak van de verwonding uit te
schakelen en het herstelproces te starten.
Ons onderzoek richt zich op het verkrijgen van een beter inzicht in de rol van miR-210 in ontsteking,
met specifieke focus op het belang hiervan voor de ontwikkeling van verschillende
ontstekingsgerelateerde ziekten zoals bacteriële infecties of sepsis. Tegenwoordig wordt aangenomen
dat sepsis verantwoordelijk is voor meer dan 5 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd, en het wordt
beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in de wereld. Bovendien stijgt
het voorkomen van sepsis als gevolg van vergrijzing van de bevolking. Daarom is een beter begrip van
zijn pathologie nodig, om zo nieuwe therapeutische en diagnostische strategieën te ontwikkelen, en
uiteindelijk het aantal overlijdens te verminderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit zeer complexe proces verloopt in meerdere stappen en wil weefsel/orgaanschade herstellen door
verschillende soorten celtypes, interacties en moleculaire pathways te betrekken. Daarom is een
uitgebreide kennis van de werking en regulering van ontsteking essentieel, om beter de ontwikkeling
van verschillende pathologieën te begrijpen, evenals nieuwe doelen voor diagnose en therapieën. Ons
project richt zich op het ontcijferen van de rol van miR-210 in ontsteking, met als einddoel het testen
van de efficiëntie van miR-210 modulatie in dieren in ontstekingsgerelateerde ziekten zoals sepsis.
Onze voorlopige resultaten hebben aangetoond dat miR-120 gereguleerd wordt in macrofagen,
volgend op inflammatoire stimuli, en zo de ontstekkingsreactie beïnvloedt. Daarom richten we ons op
de evaluering van zijn rol in dieren tijdens sepsis en bacteriële infectie. Geheel genomen kunnen deze
bevindingen leiden tot nieuwe miR-210 gebaseerde therapieën en biomarkers.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 1794 (muizen)
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Enkele experimenten zijn postmortem: de dieren worden geëuthanaseerd dmv nekbreuk, en
cellen/weefsel worden afgenomen bij geëuthanaseerde muizen. Bij enkele experimenten worden
muizen geïnfecteerd met bacteriën en wordt de voortgang van de ziekte gemonitord. Bovendien is bij
enkele experimentele infectiemodellen een operatie (cecum ligatie puncture- of CLP-model)
noodzakelijk. Hierdoor is de graad “ernstig”. De muizen worden veelvuldig gemonitord en de dieren
worden geëuthanaseerd wanneer het humane eindpunt bereikt wordt. Al deze ingrepen worden
uitgevoerd door hiertoe opgeleide onderzoekers en laboranten
Waar mogelijk worden diervrije methoden gebruikt. Diervrije analyse zal uitgevoerd worden alvorens
experimenten met dieren uit te voeren. Desondanks is immuunrespons een zeer ingewikkeld proces
met verschillende celtypes en interacties tussen celtypes. Daarom kan een diervrij/cel-gebaseerd
model de dierproeven niet volledig vervangen. Daarom zijn de voorgestelde dierproeven noodzakelijk
om betrouwbare en vertaalbare resultaten te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Eerst en vooral zullen diervrije methoden gebruikt worden waar mogelijk. Met de hulp van een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statisticus hebben we een berekening gedaan van de staalomvang, om het minimum aantal
benodigde dieren te berekenen voor een statistisch betrouwbaar resultaat. Daarenboven worden de
proefdieren gebruikt worden.
dierproeven uitgevoerd door hiertoe opgeleide onderzoekers, om het verlies van dieren te beperken
(oa door chirurgie).
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het microRNA (miR-210-3p en miR-210-5p) dat we bestuderen wordt zeer goed bewaard in muizen,
terwijl dat in lagere soorten zoals zebravissen veel minder is. Daarbij is het diermodel van miR-210
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
enkel beschikbaar in muizen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 worden constant gemonitord, en geëuthanaseerd wanneer ze tekenen vertonen van zware
ziekte of lusteloosheid. Chirurgische ingrepen op verdoofde dieren worden uitgevoerd door opgeleide
wetenschappers. De toediening van pijnmedicatie zal ook overwogen worden in geval van chronische
pijn.
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Niet-technische titel van het project

Chemotherapie tijdens de kindertijd: de effecten op de band met de ouders en op het gedrag en het
geheugen op volwassen leeftijd, en hoe hulp van andere moeders dit kan tegengaan.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020 – 01/01/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

moederbinding, chemotherapie in kind, plusouderschap, dierenonderzoek, gedrag, cognitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Medische vooruitgang heeft gezorgd voor een betere behandeling en overleving van kinderkanker, maar
de langdurige gevolgen zijn nog niet helemaal begrepen. Gebeurtenissen tijdens de kindertijd hebben
een grote invloed op het sociaal en cognitief gedrag op volwassen leeftijd. De binding tussen kind en
ouder kan hierin een grote rol spelen. In dit project zullen we een muismodel gebruiken om de relatie
tussen moederbinding en een chemotherapeutische drug te onderzoeken en de effecten dat het teweeg
brengt op volwassen sociaal en cognitief gedrag.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door de steeds verbeterende behandeling van kinderkanker, groeit de populatie van overlevenden
steeds verder. Onze studie over de predictie en vroege behandeling van latere neurocognitieve effecten
is een belangrijke stap om de kwaliteit van het verdere leven na chemotherapie tijdens de kindertijd te
verhogen. Door een beter inzicht te verkrijgen in de betrokkenheid van moederbinding, alsook sociale
verrijking (plusouderschap), hopen we nieuwe strategieën te inspireren om de latere negatieve effecten
tegen te gaan of te verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

384

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

Drie injecties met methotrexaat in de hersenventikels onder verdoving wanneer de muizen 7, 9 en 11
dagen oud zijn, kan voor enkele dagen beperkte negatieve effecten veroorzaken. De muizen zullen
verscheidene gedrags- en geheugentesten ondergaan, waarvan 1 test gebruik maakt van 2 milde
schokken aan de pootjes om de dieren te doen verschieten en een ernstig ongerief geeft. Verder zullen
deze testen een zeer gering ongemak veroorzaken en zijn van sommige taken zelfs positieve effecten op
het welzijn te verwachten. Na deze testen worden de dieren geëuthanaseerd en zal het hersenweefsel
gecollecteerd worden voor moleculair onderzoek. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Neurotoxiciteit of hersen-n en zenuwschade van chemotherapie is een complex samenspel van
systemische toxiciteit, hormonale invloeden en stress veroorzaakt door manipulatie en injectie. Dit kan
niet in celcultuur worden onderzocht. We willen immers het effect van de chemotherapeutica op de
hersenen in pups bestuderen en de mogelijke invloed van/op moeder-pup binding en plusouderschap.
De hersenen van pups zijn nog in volle ontwikkeling en bovendien zeer plastisch. Ook dit kan niet in
celcultuur nagebootst worden, noch is het ethisch om dit in pediatrische patiënten te onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Nauwkeurige statistische overwegingen zorgen dat niet meer dieren gebruikt worden dan nodig is voor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het onderzoek en de wetenschappelijke vraagstelling. Verder zullen de verschillenden manipulaties en
moleculaire analyzes gecombineerd worden in één experiment om de betrokken dieren zo veel mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
te reduceren.
3.Verfijning (maximaal 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 het onderzoek naar chemotherapie-geïnduceerde toxiciteit is de C57Bl6 muis het meest gebruikte
model. Muizen hebben een korte fase van ouderzorg die steunt op gelijkaardige hormonale
mechanismen als in primaten, waardoor dit een breed erkend model is. Ook is het een sociale diersoort
dat met behulp van gezamelijke nesten hun jongen opvoedt. Hierdoor kunnen we onderzoeken of
moederlijke hulp door een extra vrouwtje de negatieve effecten van chemo tijdens de kindertijd kan
verhelpen of verkleinen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Pijn en stress worden geminimaliseerd door de dieren samen te huizen, voorziening van spelmateriaal
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, in de kooi, het aantal manipulaties te beperken en verdovingen te gebruiken.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Long parameters in malaria geassocieerde longpathologie
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

malaria, immunologie, longpathologie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Malaria is een ernstig en wereldwijd gezondheidsprobleem. Elk jaar zijn er meer dan 200
miljoen ziektegevallen en meer dan 400000 doden. De dodelijke gevallen zijn steeds te
wijten aan de complicaties van malaria. We gaan het
beëindigen van inflammatie en herstel (verder resolutie genoemd) in 'malaria-associated
acute respiratory distress syndrome' (MA-ARDS, ernstige longpathologie) na het doden van
de parasiet met anti-malaria behandeling en de rol van sequestratie (plakken van
geïnfecteerde RBC aan de bloedvatwand) in MA-ARDS bestuderen. We gaan kijken wat de
invloed is van resolutie en sequestratie op verschillende longfunctieparameters.
Sequestratie van parasieten wordt geassocieerd met ernstigere malaria pathologie en
dodelijkere afloop van de ziekte. Hoe sequestratie juist bijdraagt aan de pathogenese van
malaria is niet volledig geweten.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door meer kennis te vergaren over resolutie van inflammatie en welke rol sequestratie
speelt in malariacomplicaties, zouden mogelijk betere therapeutische strategieën
ontwikkeld kunnen worden die de complicaties kunnen genezen. Behalve de
antimalariamiddelen bestaan er immers geen therapieën die de complicaties van malaria
kunnen genezen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

144 muizen

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

De muizen worden geïnfecteerd met malaria wat leidt tot longpathologie van dag 7 tot en
met dag 9 na de infectie wat het ademen van de muizen bemoeilijkt en uiteindelijk lethaal
kan zijn. De pijnscore voor de muizen is ernstig van dag 7 tot en met dag 9. De negatieve
gevolgen worden zo beperkt mogelijk gehouden. Zo worden de muizen dagelijks opgevolgd
en de klinische symptomen onderzocht. Indien de muizen de humane eindpunten bereiken
worden ze geëuthanaseerd. De ernst van het project is ernstig

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De pathogenese van malaria is zeer complex en kan niet in vitro nagebootst worden. Zo is
het onmogelijk om de gecombineerde effecten van de parasiet, de bloedvatwand en het
immuunsysteem op de onderliggende weefsels in vitro te bestuderen. Waar mogelijk
gebruiken we in vitro experimenten om deelaspecten van de pathogenese te bestuderen,
maar de muizenexperimenten blijven absoluut essentieel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

We kiezen voor de meest efficiënte proefopstellingen en gebruiken statistische methoden
om het aantal dieren beperkt te houden tot het strikt noodzakelijke.

Verklaar de maatregelen die 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 negatieve gevolgen worden minimaal gehouden. Zo worden veel experimenten
uitgevoerd en beeïndigd voordat de muizen ziek worden. In een beperkt aantal
experimenten moet het ziektebeeld zelf bestudeerd worden, daarbij wordt regelmatig
gekeken dat de muizen niet te ziek worden; indien humane eindpunten worden bereikt
worden de muizen geëuthanaseerd.

Naast apen zijn muisen nog steeds de beste diersoort om malaria te bestuderen. Gezien de
hoge moeilijkheidsgraad (zowel ethisch als praktisch) om met apen te werken, kiezen we
om dit project met muizen uit te voeren.
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Niet-technische titel van het project

Het ontrafelen van de rol van extracellulaire vesikels en neuroinflammatie in de ziekte van Parkinson

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

10/04/2020 tot 10/04/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Parkinson - alfa-synucleïne - hersenen - netvlies - neuroinflammatie - extracellulaire vesikels

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De ziekte van Parkinson wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van abnormale aggregaten van het
eiwit alfa-synucleïne in het hele zenuwstelsel. De spreiding van alfa-synucleïne van cel tot cel werd recent
ontdekt en wijst bijgevolg op de potentiële rol van het eiwit als pathologische prikkel die bijdraagt tot de
verspreiding van de ziekte doorheen het zenuwstelsel. Gebruikmakend van celculturen en transplantatieexperimenten in muizen, willen we de rol van extracellulaire vesikels en niet-neuronale cellen in de
verspreiding van pathologische alfa-synucleïne aggregaten in het visueel systeem achterhalen.
Extracellulaire vesikels zijn zeer kleine partikels die verschillende moleculen bevatten zoals o.a. alfasynucleïne en die worden vrijgezet door zowel zieke als gezonde cellen. Deze vesikels circuleren doorheen
het hele lichaam en dienen als ‘boodschappers’ tussen cellen omdat ze bepaalde moleculen kunnen
doorgeven.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Met dit project willen we de bijdrage van extracellulaire vesikels en het immuunsysteem aan het verloop
van de ziekte van Parkinson bestuderen om uiteindelijk verbanden tussen deze twee pathologische
processen te leggen. Om dit tot een goed einde te brengen, zullen we de onderliggende mechanismen in
detail karakteriseren met behulp van cellulaire en in vivo experimenten. Dit project zal bijdragen tot het
verder in kaart brengen van de functie van extracellulaire vesikels als transportmiddel voor alfa-synucleïne
en/of koerier binnen het immuunsysteem.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muis
2749

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 injecties in de hersenen worden onder algemene verdoving uitgevoerd. Bovendien wordt een
analgeticum toegediend. Op basis van onze expertise verwachten we dat de dieren enkele dagen na de
ingreep volledig zullen herstellen. De dieren ondervinden matige, post-operatieve pijn van korte duur. Eén
donorgroep krijgt lipopolysaccharide of LPS in de buikbolte ingespoten om inflammatie op te wekken. De
muizen worden op het einde van het experiment geëuthanaseerd met overdosis verdovingsmiddel waarna
weefsels zullen worden verzameld voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We zijn van mening dat er geen lagere diersoort bestaat waarin we de complexe interacties tussen alfasynucleïne spreiding, immuunrespons, neuronale functie en celdood naar behoren kunnen bestuderen.
Bovendien is het uitvoeren van experimenten in muismodellen onontbeerlijk om de biologische
complexiteit van deze pathologische processen volledig te weerspiegelen en vast te leggen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Dit project bevat zowel in vitro als dierexperimenten. Cellulaire in vitro experimenten zullen in primaire
celculturen van neuronen en niet-neuronale cellen uitgevoerd worden. Deze experimenten zullen bijdragen
tot het verfijnen van onze onderzoekshypothese en het verwerven van inzichten wat betreft de rol van
extracellulaire vesikels en/of niet-neuronale cellen in de spreiding van alfa-synucleïne. Vervolgens zullen
we onze bevindingen valideren en verder onderzoeken met behulp van muisexperimenten.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Teneinde de complexe interacties tussen verscheidene pathologische processen in het visueel systeem te
ontrafelen, zullen we onze experimenten in muizen uitvoeren. De muis is één van de best bestudeerde
diermodellen binnen de context van neurodegeneratieve aandoeningen. Muismodellen zijn representatief
voor onderzoek naar de hersenen vanwege hun anatomische, fysiologische en biochemische gelijkenissen
met de mens. De verschillende technieken zullen eerst met behulp van cellulaire experimenten op punt
gesteld worden om de latere in vivo experimenten te verfijnen.

Verklaar de maatregelen die 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 worden onder optimale omstandigheden gehuisvest. Ze worden één week voor de ingreep in de
operatiekamer geplaatst om te acclimatiseren. Tijdens de ingreep worden ze volledig verdoofd en een
analgeticum wordt toegediend. Hun algemeen welzijn wordt aan de hand van een scoresysteem
beoordeeld en hun lichaamsgewicht wordt gecontroleerd. Wanneer een dier te ziek is of te veel pijn lijdt,
wordt het humaan geëuthanaseerd. Het is eerder uitzonderlijk dat de dieren niet volledig herstellen van de
uitgevoerde ingrepen.
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Niet-technische titel van het project

Strategieën om de darmflora te beïnvloeden in de behandeling van inflammatoire darmziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

december 2019 - december 2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Darmflora, inflammatoire darmziekten, ontsteking, behandeling, probiotica
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De huidige behandelingstechnieken bij gevallen van Inflammatory Bowel Disease leiden onvoldoende
tot de gewenste effecten. Eerder onderzoek toonde aan dat de darmflora in dergelijke patiënten
gewijzigd is ten op zichte van gezonde individuen. Deze bevinding in combinatie met eerder
onderzoek wijst op nieuwe behandelingsopties op basis van het beïnvloeden van de aanwezige
darmflora. In dit project zullen verschillende strategieën onderzocht en op punt gesteld worden voor
menselijke toepassing. Dit zal gebeuren aan de hand van een reeks routinematige tests.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het resultaat van dit project zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingstechnieken. Deze
technieken zullen de darmflora van patiënten sturen in de richting van een gezonde flora. Hierdoor
zou verbetering van de symptomen optreden en leiden tot een betere levenskwaliteit van zieke
individuen. Daarnaast zijn de beoogde strategiën goedkoper te produceren dan de huidige waardoor
een daling van de medische kosten verwacht wordt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muizen
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?

In een eerste fase zal het proefdiermodel geoptimaliseerd worden. Gedurende 7 dagen zal Dextran
sodium sulfaat (DSS) toegediend worden via het drinkwater aan de muizen. Hieropvolgend zullen de
muizen colitis, een ontsteking van de darm ontwikkelen. Dit effect kan als matig beschouwd worden,
aangezien met een lage dosis gewerkt zal worden. Hierbij is geweten dat het fysisch lijden (vnl
diarree, lossere stoelgang en beperkt gewichtsverlies: 10-15%) beperkt is tot 1-2 dagen, waarna herstel
optreedt. In een verdere fase zal via dit model een probioticum getest worden op dit ziektemodel.
Hiervoor zullen de muizen gavage of maagsondage ondergaan, wat enigzins stressvol kan zijn. Aan
het einde van de proeven zullen de muizen euthanasie ondergaan. De ernst van het project wordt als
matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

In de eerste testen van de beoordeling wordt gebruik gemaakt van niet-dierlijke wetenschappelijke
technieken, vooraleer er wordt overgestapt naar dierproeven. Deze dierproeven zijn in eerste
instantie nodig om de effectiviteit van het product te beoordelen. De huidige wetenschappelijke
technieken kunnen reeds interacties testen, maar een proef in een volledig individu is nog steeds aan
de orde, vooraleer er kan worden overgegaan tot humane testen.
In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van labo-technieken om het gebruik van diermodellen te
verminderen. Slechts de producten die door de eerste tests komen, zullen worden getest op
effectiviteit via muismodellen. Hierdoor wordt het gebruik van diermodellen zoveel mogelijk beperkt.
Na de pilootstudie zal het minimum aantal dieren berekend worden aan de hand van een poweranalyse, zonder dat later duplicatie moet plaatsvinden wegens statistisch niet relevant.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De muis wordt beschouwd als ideaal proefdier binnen maag- en darmonderzoek. Er bestaan
gevalideerde modellen voor het nabootsen van inflammatory bowel disease, waardoor de effecten
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
van nieuwe mogelijke behandelingen kunnen worden beoordeeld.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 geval van verminderde mobiliteit van de muizen zal er in de kooi voedsel gelegd worden. De kooi
zal in geval van frequent onlasten om de 3 dagen gereinigd worden, om onhygiënische situatie te
vermijden en stress te verminderen. Bij een gewichtsverlies van meer dan 20% ten opzichte van de
start van het experiment, zal voor euthanasie geopteerd worden.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De ontwikkeling van de schakelneuronen in de hersenen
10/02/2020 - 9/02/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

interneuronen, immunologie, in situ hybridisatie, expressie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel is om te begrijpen hoe elk type interneuron, een soort schakelcel, zich ontwikkelt
en integreert om zo verschillende functies te hebben in de hersenen. Hun ontwikkeling is
relevant geworden met steeds meer bewijsmateriaal voor hun betrokkenheid bij neuro
psychiatrische aandoeningen zoals autisme, schizofrenie en epilepsie. Tot nu toe is het
onduidelijk hoe tijdelijke en ruimtelijke expressie van verschillende factoren en genen de
ontwikkelingen van verschillende types reguleert. Met dit project willen we het
expressiepatroon tijdens de ontwikkeling onderzoeken met behulp van verschillende
kleuringstechnieken. Deze staan ons toe om de factoren en genen te visualiseren en
analyseren

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Tot op de dag van vandaag blijft het een groot vraagteken hoe de tijdelijke en ruimtelijke
expressie van verschillende factoren en genen de ontwikkeling van de verschillende
interneuronen reguleert. Deze interneuronen zijn één van de meeste diverse celtypes in het
hersenen en spelen een belangrijke rol bij het besturen van de belangrijkste
hoofdneuronen. Ons werk zal onze kennis van de ontwikkeling van interneuronen
vergroten, en dit zou ons begrip van hersenontwikkeling in gezonde en ziektetoestanden
moeten vergroten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

muis
in totaal 9710

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

Voor het grootste aantal dieren (8910) zal de pijnscore geen schade zijn. De dieren lijden
geen pijn en ondervinden geen negatieve effecten. Alle dieren die in dit experiment
gebruikt worden, zullen niet voorafgaand aan een test onderworpen worden. Ze worden
geëuthanaseerd en hun weefsel wordt verzameld voor verder onderzoek. De pijnscore van
de andere dieren (800) is terminaal. De muizen worden geperfuseerd onder narcose en het
weefsel wordt verzameld voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Hersenontwikkeling bij zoogdieren omvat een complexe choreografie van gebeurtenissen
die slecht worden begrepen. Om deze reden is het op dit moment ondenkbaar dat we
computermodellen zouden kunnen genereren om ons begrip van hersenontwikkeling te
vergroten. Het gebruik van in vitro benaderingen is te beperkt om de normale of
pathologische ontwikkeling van de hersenen te begrijpen. We zorgen ervoor dat we zoveel
mogelijk in vitro analyses uitvoeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We werken intern samen met andere labo's, om het gebruik van dieren te verminderen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk door het biologisch materiaal te delen en om de gebruikte methoden aan te leren of te
verbeteren. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk in vitro analyses van single cell
proefdieren gebruikt worden.
sequencing uitvoeren, met behulp van primaire culturen of van pluripotente stamcel
afgeleide modellen voor neurale ontwikkeling. Onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd
worden in internationaal wetenschappelijke tijdschriften en congressen.
3.Verfijning (maximaal 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 onderzoek naar hersenontwikkeling bij de mens is de muis een zeer relevant
model, de hersenen werken zeer gelijkaardig en hebben een vergelijkbare complexe
organisatie. Dankzij de vele genetische tools en bestaande modellen is de muis het meest
aangewezen dierenmodel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk verschillende klassen
interneuronen fluoresent te kleuren en te onderzoeken binnen het meest complexe orgaan:
de hersenen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De euthanasie zal door of onder leiding van ervaren personeel uitgevoerd worden. Indien
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, van toepassing zal advies gevraagd worden aan een dierenarts.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Behandeling van chronisch verstopte ader door plaatsen van een stent (metalen buis) - wat is de reactie van de
aderwand op het design van de stent
01-06-2020 - 01-06-2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

diepe veneuze trombose, posttrombotisch syndroom, veneuze stenting, chronisch veneuze obstructie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
40 % van de patiënten met een trombose in de bekkenader ontwikkelen later ernstige klachten zoals zwelling,
pijn en wonden aan hun been omdat de ader vaak ondanks de gebruik van bloedverdunners verstopt of
vernauwd blijven. Het opnieuw openen en stenten van deze verstopte en vernauwde aderen is sinds enkele
decennia mogelijk. Maar de geometrie van de stents, die op moment op de markt zijn, zijn echter nog niet
voldoende aangepast aan de taak die zij hebben, namelijk het langdurig openhouden van verstopte aderen,
zonder langdurig gebruik te maken van bloedverdunners.Een optimale stent moet zeer flexibel zijn, maar ook
stijf en poreus. De nieuwe ontwikkelde ‘Venous Stent’ brengt als deze voordelen met zich.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 vaatwand reageert op het plaatsen van een metalen stent in die mate dat de stent ingroeit, echter is er ook
vaak een overgroei van de vaatwand (intima hyperplasie) wat als gevolg heeft dat de stent vernauwd of dicht
gaat. Studies hebben aangetoond dat de behandeling van een vernauwde ader effectiever zou kunnen zijn als er
gebruik wordt gemaakt van een stent waarbij er zo min mogelijk contact is met de vaatwand. De ‘Venous Stent’
heeft een nieuwaardig design waar minder stentmateriaal in de patiënt achter gelaten wordt, maar de stent
voldoende hoge flexibiliteit (nodig voor de beweeglijkheid van de aderen in de buik), porositeit (sluit geen
zijtakken van aders af die in de gestente zone zitten) en radiale kracht (om de vernauwde, verlittekende ader
open te houden) heeft voor een beter resultaat. Het is dus te verwachten dat de stent duidelijk langer open zal
blijven en dat de bloedverdunners minder lang moeten gebruikt worden (kunnen eerst gestopt worden als de
stent ingegroeid is).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

schaap
12 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 lot van de dieren na het project?

De implantatie van de stent wordt onder algemene anesthesie uitgevoerd. De schapen krijgen na de operatie
pijnmedicatie en antibiotika. Er valt niet te verwachten dat ze pijn hebben. Het genezen van de wond
veroorzaakt niet veel klachten (het gaat enkel om een punctie), maar zou door een extra toediening van
pijnstiller behandeld worden. Verder dient dagelijks tweemalig een subcutane heparine spuit toegediend te
worden. Dit veroorzaakt geen problemen. Het echo onderzoek gebeurt onder sedatie en de CT onderzoek onder
algemene anesthesie. In het algemeen is de graad van de ernst van alle interventies matig. De dieren worden
aan het einde van de studie geëuthanaseerd (4 na 4 weken, 4 na 12 weken en 4 na 6 maanden).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit onderzoek kan niet met cellen of geisoleerde organen gebeuren, omdat we een dier nodig hebben dat een
vena cava inferieur (onderste holle ader) heeft, die best gelijkaardig is als die bij een mens. De stent die
geimplanteerd wordt heeft een variabel diameter van 18 mm x 100 mm. In deze studie wordt de reactie van de
vaatwand van de vena cava inferieur na het plaatsen van een stent (metalen buis) over een langere tijd (tot 6
maanden) bekijken en uiteindelijk microscopisch en electronenmicroscopisch geanalyseerd.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren die we aanvragen is om de kleinst mogelijke groepen te vormen, waarbij we toch genoeg info
kunnen halen. Dit is conform een gelijkaardige studie in een ander centrum. Door bij 4 dieren per tijdstip deze
metingen te verrichten weten wij beter of de metingen reeël 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.

De dieren moeten een vena cava inferieur (onderste holle ader) hebben die groot genoeg is om daarin een
stent (metalen buis) van 14-18 mm diameter te plaatsten. Experimenten op dit gebied worden normaal gezien
altijd met shapen gedaan want de anatomie en fysiologie van de bloedvaten komen goed overeen met die van
de mens. Verder moet in het verloop van de studie gecontrolleerd worden of de stent open is. Dit kan bij een
schaap gemakkelijk niet-invasief via een echografie onderzoek gebeuren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Dagelijkse opvolging van verschillende punten: gedrag, eetpatroon, koorts, lichaamsgewicht (visueel maar bij
twijfel wegen). Eventueel toediening van extra pijnstillers, ontstekingsremmers en antibiotica. Bij argumenten
voor klachten, onbeheersbare complicaties of onbehandelbare ziekte zal het experiment dan ook stop gezet
worden.
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Onderzoek van een nieuwe synthetische vaatprothese.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Maart 2020 tot Maart 2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Aorta, vaatprothese, synthetisch.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De meeste klinisch gebruikte vaatgreffen vandaag worden gecoat met collageen of
gelatine. De industrie wil hiervoor een alternatief bieden dat volledig synthetisch is en niet
meer gebaseerd is op dierlijke/natuurlijke producten. Hiervoor werd een vaatgreffe
ontwikkeld die gecoat werd met een polymeer. Uiteraard dienen deze greffen (die in eerste
instantie vooral voor grote bloedvaten ontwikkeld worden) getest te worden naar diverse
aspecten: klontervorming aan de binnenzijde, houdbaarheid van de hechtingen die
gebruikt worden bij het plaatsen van de greffe, ingroei/overgroei van weefsel, etc...

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Dit is een pre-klinische studie, waarvan de resultaten zullen aangewend worden voor het al
dan niet uitvoeren van een klinische first-in-man studie.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

30

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

Er gebeurt een implantatie van een vaatprothese via linker thoracotomie, dus de dieren
dienen een klassieke operatie met volledige narcose en pijnstilling te ondergaan. Pijnscore
is 'ernstig'.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Schapen

We hebben nood aan de unieke in-vivo combinatie van : 1) arteriele bloeddruk; 2) in-vivo
aanhechting van een vaatgreffe aan een levend bloedvat; en 3) contact met levend
circulerend bloed.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De test reeks zal bestaan uit 15 implantaties, en wij voorzien 8 controles. Dus mogelijk
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk volstaan 23 dieren, maar we voorzien eventuele uitval intra- of postoperatief
(bloeding/infectie/etc…)
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
Verklaar de maatregelen die 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 nood aan een groot bloedvat (aorta) van ongeveer 20mm in diameter. Vandaar
dat het schaap een goed model is.
Volledige narcose zoals steeds bij onze ingrepen met thoracotomie, klassieke pijnschema's
postoperatief.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Diermodel voor kroonslagader lijden en microvasculair dysfunctie in aortaklepstenoses
(aortaklepvernauwing)
Mei 2020 - December 2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Aortaklepstenose (aortaklepvernauwing), kransslagader lijden, microvasculaire dysfunctie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Aortaklepstenose (AS) wordt geassocieerd met coronaire microvasculaire dysfunctie (MVD). Heel wat
aspecten van MVD zijn nog steeds niet uitgeklaard en de afwezigheid van een gepast diermodel bemoeilijkt
vorderingen in het wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoeksproject is erop gericht een diermodel met
aortaklepstenose en MVD te ontwikkelen om zo microvasculaire veranderingen en hun verhouding tot de
hartfunctie gedetailleerd in kaart te brengen. Bovendien laat het model toe splinternieuwe klinische
apparatuur te standaardiseren voor het meten van microvasculaire veranderingen na inductie van een
aortaklepstenose. Daarenboven bemoeilijkt MVD de inschatting van de ernst van vernauwingen van de
kransslagaders, mogelijks leidend tot een onder- of overschatting van deze letsels. Deze combinatie van
vernauwingen van de kransslagaders en aortaklepstenose leidend tot MVD zal eveneens in het voorgestelde
diermodel worden bestudeerd. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit onderzoek laat ons toe om microvasculaire veranderingen in aortaklepstenose (AS) voor de eerste maal
in vivo gedetailleerd vast te leggen. Het leert ons hoe microvasculaire dysfunctie (MVD) ontstaat, hoe deze in
relatie staat met de hartfunctie en vernauwingen van de kransslagaders, iets dat we in echte patiënt
onmogelijk op deze manier kunnen bestuderen. Het creëren van een eerste dierenmodel is duidelijk
voordelig voor onderzoek in AS maar heeft ook andere eindeloze wetenschappelijke mogelijkheden daar
MVD ook voorkomt bij diabetes, hypertensie en hartfalen. Door dit onderzoek gaan we in de klinische
praktijk vernauwingen van kransslagaders in AS veel beter kunnen evalueren wat zowel onnodige
interventies als het niet behandelen van significante vernauwingen bij echte patiënt gaat voorkomen.
Tevens gaan we nieuwe klinische apparatuur kunnen valideren, iets wat het huidig gebruik ervan in de
klinische praktijk, en uiteindelijk de patiënten, ten goede komt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Schaap
6 voor het piloot project

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

De handelingen die worden gesteld zijn het induceren van een aortaklepstenose en van coronaire
vernauwingen. Deze ingrepen gaan de hartfunctie van de dieren vermoedelijk verminderen, waardoor ze
sneller moe gaan zijn en minder inspanning gaan kunnen doen. Van de procedures maken ze niks mee, daar
ze in slaap zijn zoals bij echte mensen. Post-operatief kunnen ze wat pijn hebben (zoals bij de mens), doch
met aangespaste pijnmedicatie is dit goed te controleren. De pijnscore kan ernstig zijn maar gaat goed
worden behandeld. Na het experiment gaan de dieren geeuthanaseerd worden terwijl ze in slaap zijn. Dit
laat ons instaat om essentiele stalen van hun hart te nemen en onder de microscoop te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Vervang: Spijtig genoeg is er geen enkel ander dierenmodel beter geschikt voor ons onderzoek dan het
schaap, aanezien we een aortaklepstenose moeten kunnen induceren (die in schapen mogelijk is omdat ze
hier perfect geschikt voor zijn en we al de nodige ervaring in ons research team hebben). Bovendien moeten
we functiemetingen kunnen doen, iets dat absoluut niet mogelijk in een kleiner dierenmodel, maar wel al
veilig en efficiënt gebeurd is in schapen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Verminder: we hebben het laagste aantal schappen genomen dat we kunnen nemen om hiermee toch nog
kwalitatieve, significante resultaten mee te boeken als pilot project, die kunnen gebruikt worden als een
basis voor verder onderzoek en de verbetering van patiënten zorg.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verfijning: Cardiale MRIs en cardiale echo’s zullen worden gebruikt als niet-invasief onderzoek (om de ernst
van de hypertrofie en microvasculaire dysfunctie op een niet invasieve manier te bepalen zodat de timing
van invasieve onderzoeken wordt geoptimaliseerd) zodat we zeker geen extra dieren moeten gaan
euthanaseren. Deze stap is werkintensief maar verlaagt ook het aantal dieren dat we in totaal gaan nodig
hebben.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Gedurende al de experimenten gaat het algemeen welzijn (hygiene en mobiliteit) en gewicht van de schapen
gaat goed bijgehouden worden. Alle experimentele procedures gaan gebeuren onder algemene anesthesie.
The schapen gaan naar een “recovery” plaats na de heelkunde totdat normale ademhaling, cardiovasculaire
perfusie en staande balans bekomen is. Gedurende de eerste 7 dagen na de procedure gaat er een
gedetailleerde dagelijkse opvolging van de algemene toestand, operatiewonde, pijn intensiteit,
cardiovasculaire toestand en electrolieten zijn.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Effect van medicatie op wondheling in een vroeg stadium testen op varkens als
translationeel diermodel.
5 jaar
wondheling, varkensmodel
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ons centrum helpt onderzoekers bij opschaling van biomedisch onderzoek en biedt
hiervoor met kennis en expertise een diermodel voor onderzoek naar wondheling aan. In
een standaard setting worden nieuwe moleculen, na een wetenschappelijk voortraject,
gescreend in dit model vooraf aan het plannen van groots opgezette dierproeven. Het
varkensmodel wordt in dit domein erkend als het meest waardevolle diermodel om de
resultaten voor menselijke toepassing te kunnen interpreteren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

wetenschappers kunnen op kleine schaal maar in zeer gecontroleerde omstandigheden in
een goed gekend varkensmodel nagaan of hun in vitro en in eerdere dierproeven op lagere
diersoorten bekomen gegevens bevestigd worden in een pilootproef.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 de standaard setting is het effect op de dieren matig. De dieren hebben vooral stress
door de frequente behandeling van de wondes. Alle dieren worden op het einde van het
experiment geeuthanaseerd om de littekens verder histologisch te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

varkens
80 dieren

Wondheling is een complex process waarbij lichaamseigen fysiologische en fysieke
processen betrokken zijn. Dit varkensmodel geldt als de standaard na onderzoek op
diervrije modellen en knaagdiermodellen.
Door dit model in een kernfaciliteit te huizen, moet niet telkens opnieuw een leerproces bij
de onderzoekers doorlopen worden. Daarnaast kiezen wij bewust voor slechts 8 dieren in
de pilootproeven. Uit eerdere ervaringen hebben we geleerd dat dit beperkt aantal dieren
een goede voorspellende waarde heeft voor de inschatting van wondhelende effecten.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit diermodel wordt internationaal erkend als state of the art.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Huisvesting op maat van het dier met hokverrijking, dagelijkse verzorging door getrainde
en ervaren verzorgers, opvolging door een dierenarts. Experiment wordt gestopt en dieren
worden geëuthanseerd bij >1 dag algemeen ziek, bij erge wondinfectie, of tekenen van erge
pijn
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Effect van medicatie op wondheling in een vroeg stadium testen in een geïnduceerd
diabetes varkensmodel als translationeel diermodel.
5 jaar
wondheling, varkensmodel, diabetes infectie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ons centrum helpt onderzoekers bij opschaling van biomedisch onderzoek en biedt
hiervoor met kennis en expertise een diermodel voor onderzoek naar wondheling aan. In
een standaard setting worden nieuwe moleculen, na een wetenschappelijk voortraject,
gescreend op dit model vooraf aan het plannen van groots opgezette dierproeven. Het
varkensmodel wordt in dit domein erkend als het meest waardevolle diermodel om de
resultaten voor menselijke toepassing te kunnen interpreteren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Wetenschappers kunnen op kleine schaal maar in zeer gecontroleerde omstandigheden in
een goed gekend varkensmodel nagaan of hun in vitro en in eerdere dierproeven op lagere
diersoorten bekomen gegevens bevestigd worden in een pilootproef.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

varkens
8 dieren

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

In de standaard setting is het effect op de dieren matig. De dieren hebben vooral stress
door de frequente behandeling van de wondes. In de 2 diabetes modellen is de inschatting
ernstig omdat het induceren van de diabetes discomfort geeft en de wondheling minder
snel gaat. Alle dieren worden op het einde van het experiment geeuthanaseerd om de
littekens verder histologisch te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Wondheling is een complex process waarbij lichaamseigen fysiologische en fysieke
processen bij betrokken zijn. Dit varkensmodel geldt als de standaard na onderzoek op
diervrije modellen en knaagdiermodellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door dit model in een kernfaciliteit te huizen, moet niet telkens opnieuw een leerproces bij
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de onderzoekers doorlopen worden. Daarnaast kiezen wij bewust voor slechts 8 dieren in
de pilootproeven. Uit eerdere ervaringen hebben we geleerd dat dit beperkt aantal dieren
proefdieren gebruikt worden.
een goede voorspellende waarde heeft voor de inschatting van wondhelende effecten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit diermodel wordt internationaal erkend als state of the art

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Huisvesting op maat van het dier met hokverrijking, dagelijkse verzorging door getrainde
en ervaren verzorgers, opvolging door een dierenarts. Experiment wordt gestopt en dieren
worden geëuthanseerd bij >1 dag algemeen ziek, bij erge wondinfectie, of tekenen van erge
pijn
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Karakterisering van de metastase initiërende cellen in melanoma

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Van 01/03/2020 tot 31/12/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

melanoma, metastase, heterogeniteit, dier model
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Metastasen zijn moeilijk te behandelen en verantwoordelijk voor 90% van alle kankergerelateerde sterfte. Metastase is een proces waarbij tumorcellen zich aanpassen aan hun
omgeving om te migreren en omliggend weefsel te invaseren. Wij onderzoeken het proces
van fenotypische transitie tijdens metastase. Vorige onderzoeken tonen aan dat er een
cellulaire staat in dit transitie proces bestaat die gedreven wordt door de
transcriptiefactor PRRX1. De karakterisering van deze celstatus in vivo zal inzicht
verschaffen in de bijdrage van deze cellen aan metastase en hun gevoeligheden
blootleggen, wat toe moet laten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen om
metastaserende cellen uit te roeien.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met het voorgestelde project trachten we betere inzichten te verkrijgen in de
metastaserende cellen bij melanoma. Een grondige karakterisering van deze cellen zal
toelaten nieuwe behandelingsmethoden op punt te stellen. De identificatie van de
moleculaire netwerken en de signalisatie die deze cellen drijven, zullen hun gevoeligheden
blootleggen waarop vervolgens therapeutisch kan ingegrepen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muis
840

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 voorgestelde muismodellen moeten geklasseerd worden als “ernstig” omdat ze tijdens
hun levensduur spontaan melanoma tumoren ontwikkelen. Na afloop van het experiment
zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve methoden beschikbaar die een volledige karakterisatie van
melanoma metastasering toelaten. Het is essentieel dat de cellen hun plasticiteit en de
interactie met hun cellulaire omgeving kunnen behouden om het omringende weefsel te
invaderen en finaal te metastaseren. Dit zijn unieke en de enige modellen die toelaten om
metastase initiërende cellen te volgen in een grote tumor.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het voorgestelde project streeft ernaar om met een zo laag mogelijk aantal muizen toch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk significante en valide resultaten te boeken, gebaseerd op de reeds lopende experimenten in
ons laboratorium, voorafgaande resultaten en de power analyse van onze voorlopige data.
proefdieren gebruikt worden.
De muismodellen vertonen echter slechts in 15-20% van de gevallen de metastasen nodig
voor onze analyse. We trachten het laagste aantal muizen te gebruiken, gebaseerd op hun
capaciteit om te metastaseren.
3.Verfijning (maximaal 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 muismodel is bijzonder gelijkaardig in al zijn histopathologische kenmerken aan
humane melanoma’s die finaal naar de lymfeknopen en longen metastaseren. Dit model is
al heel erg belangrijk gebleken in het ontcijferen van verschillende signaalwegen in het
ontstaan van melanoma's, hun groei en metastasering. De resultaten van deze
experimenten zullen een belangrijke impact hebben op de identificatie van nieuwe
methoden om metastasering te bestrijden en hen te vernietigen zelfs als ze al een ver
orgaan bereikt hebben.

Verklaar de maatregelen die 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 te controleren of de muizen tumoren groeien, moeten ze geschoren worden. Om hun
comfort zo hoog mogelijk te houden, krijgen ze speciaal en aangepast nestmateriaal. De
injecties zullen enkel uitgevoerd worden door mensen met voldoende ervaring in deze
behandeling. Zodra de nodige resultaten bereikt zijn, zullen de experimenten ook stopgezet
worden, ongeacht het aantal gebruikte of nog beschikbare muizen in het experiment.
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Melanoom behandelen als een infectieziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

07/02/2020 - 22/12/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Melanoom, infectieziekte, antibiotica, patiënt-gebaseerde tumormodellen immunotherapie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Hersenmetastase wordt gediagnosticeerd bij tot 60 procent van de patiënten met
gemetastaseerde melanoom en gaat gepaard met een slechte prognose ongeacht het
behandelingsregime. Het is daarom uiterst belangrijk om nieuwe therapeutische
strategieën en combinaties te verkennen die de bloed-hersenbarrière passeren om
hersenmetastasen efficiënt te behandelen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Antibiotica zijn eerder gebruikt in preklinische tests voor de behandeling van melanoom
(door ons) en andere vormen van kanker zoals leukemie of lymfoom. Gezien het feit dat ze
de bloed-hersenbarrière passeren, zijn we ervan overtuigd dat antibiotica, in combinatie
met de huidige behandelingsmethoden, ook een goede therapeutische optie zijn bij de
behandeling van melanoommetastase in de hersenen. Omdat antibiotica al op de markt is,
kan de combinatie onmiddellijk worden voorgesteld voor klinische studies. Met dit project
stellen we voor om de werkzaamheid van mitochondria-gerichte antibiotica, in combinatie
met de standaardtherapie, te evalueren bij de behandeling van inoperabele
melanoomhersenmetastasen. Dit preklinische project biedt de mogelijkheid om de
levensverwachting van patiënten met hersenmetastasen te verhogen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muis
36

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

De dieren zullen in de hersenene geïmplanteerd worden met humane tumoren om de
werkzaamheid van een nieuwe combinatie van geneesmiddelen te evalueren. Ze zullen
gemiddeld matig tot ernstig pijn lijden bij de implantatie van de tumor, bij de
aanwezigheid van de tumor en wanneer de geneesmiddelen worden toegediend.
Analgetica zullen worden gebruikt om de pijn tijdens de operatie te reduceren. De dieren
zullen geëuthanaseerd worden op het einde van het experiment of wanneer humane
eindpunten bereikt zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit is een preklinische studie om informatie te voorzien voor een klinische studie in de
toekomst. Experimenten in levende dieren kunnen niet worden vermeden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het aantal proefdieren te reduceren werd een proefexperiment uitgevoerd. Hier werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk vervolgens statistische analyse op uitgevoerd om zo weinig mogelijk dieren te gebruiken
en toch relevante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Patiënt-gebaseerde tumormodellen, waarbij een fragment van een humane patiëntentumor
of humane tumorcellen wordt getransplanteerd in een immuundeficiënte muis, behouden
sterke gelijkenissen met de originele humane tumor. Preklinische studies in deze modellen
hebben de mogelijkheid aangetoond van deze modellen om data in de kliniek na bootsen.
Bovendien, omdat de beschikbare modellen zeer goed gekarakteriseerd zijn, kunnen we
therapeutische responsen correleren met uitgebreide moleculaire annotatie. Ook zijn
gehumaniseerde muizen verplicht om immunotherapie 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 dieren zullen gehuisvest worden in een sociale omgeving en zullen dagelijks
gecontroleerd worden op tekenen van fysieke of psychische ongemakken. De operaties
zullen uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren technici om op deze manier de tijd
nodig voor de procedure en de ongemakken voor de dieren te verminderen. Analgetica
zullen gebruikt worden om operatieve pijn te reduceren die uitgevoerd zal worden onder
verdoving. Wanneer de dieren door stress gewicht verliezen zullen zij gevoed worden met
een zacht dieet en zullen houten stokjes worden voorzien tot ze hersteld zijn.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Translationeel onderzoek over de rol van ionkanalen bij neuropathische pijn na behandeling met
chemotherapie.
1 jaar (geschat 15/03/2020 - 15/03/2021)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ionkanalen, Chemotherapie-geïnduceerde Perifere Neuropathische Pijn, Translationeel Onderzoek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bij mensen kan lokaal een verhoogde huiddoorbloeding waargenomen worden nadat een druppel kaneelof rode peper-oplossing wordt aangebracht op de huid van de onderarm. De reactie van de bloedvaten
komt tot stand met tussenkomst van ionkanalen op perifere zenuwuiteinden. Op deze manier vertellen de
bloedvaten ons iets over de werking van de ionkanalen. De verhoogde doorbloeding wordt waargenomen
met behulp van een laserstraal. Deze techniek is veilig en pijnloos, maar enkel beschreven bij mensen..
In de literatuur wordt gesuggereerd dat het aantal ionkanalen alsook de werking hiervan verandert bij
muizen na behandeling met chemotherapie. We weten echter nog niet of deze veranderingen ook kunnen
geëvalueerd worden met behulp van bovenvermelde techniek. In dit pilootexperiment zal eerst de reactie
van de bloedvaten na aanbrengen van een druppel kaneel of rode peper geëvalueerd worden bij muizen.
Daarnaast zal worden beoordeeld of deze reactie kan herhaald worden in de tijd.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Nadat de reactie van de bloedvaten bij muizen in kaart is gebracht in dit experiment, kan als tweede stap
onderzocht worden of deze reactie verandert nadat muizen chemotherapie hebben gekregen.
Onderzoeken of deze reactie inderdaad verandert, is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van medicatie.
Namelijk, een groot aantal patiënten heeft na een behandeling met chemotherapie klachten van
overgevoeligheid aan temperatuur of klachten van spontane pijn. Momenteel is hier nog geen gerichte
behandeling voor. Indien bovenbeschreven techniek kan aantonen dat de werking van ionkanalen
verandert na toediening van chemotherapie, kan de techniek ook gebruikt worden om bij patiënten na te
gaan of ook bij hen de werking van ionkanalen verandert. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de
ionkanalen een rol spelen bij de pijn die patiënten ervaren en is zo een belangrijke eerste stap in de verdere
ontwikkeling van gerichte pijnmedicatie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muis
48

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

De gebruikte producten worden ook bij mensen gebruikt die slechts milde jeuk of pijn rapporteren. De
applicatie en de daaropvolgende doorbloedingsmetingen worden onder algemene verdoving uitgevoerd. De
reproduceerbaarheid van de vasculaire reactie wordt bestudeerd door deze metingen tweemaal uit te
voeren met minstens 5 dagen tussen. Tussen deze twee metingen zal het welzijn en de status van de huid
waarop de metingen werden uitgevoerd, worden nagekeken. Na de tweede metingen zal op een humane
wijze euthanasie uitgevoerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Deze pilootexperimenteen worden uitgevoerd ter voorbereiding van een volgende studie om de werking
van ionkanalen te bestuderen voor en na behandeling met chemotherapie. Hiervoor is het gebruik van
dieren noodzakelijk. Een lagere klasse dan muizen kan niet gebruikt worden om cardiovasculaire
veranderingen aan te tonen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Deze dierexperimenten zijn een pilootstudie. Het aantal dieren dat in eerste instantie gebruikt zal worden,
werd arbitrair bepaald. Echter 8 dieren per groep is een veelvuldig gebruikt aantal voor pilootexperimenten
bij dieren. Deze pilootexperimenten zullen achteraf ook gebruikt worden voor de berekeningen van het
aantal noodzakelijke proefdieren in een vervolgstudie.

3.Verfijning (maximaal 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 zijn de laagste diersoort met cardiovasculaire eigenschappen die vergelijkbaar zijn met deze van de
mens. De gebruikte meettechnieken zijn niet-invasief en worden ook gebruikt bij mensen. Het is tevens
momenteel de enige niet-invasieve methode die beschikbaar is om de werking van de ionkanalen te
bestuderen bij mensen of levende dieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens het verloop van de doorbloedingsmetingen onder anaesthesie zullen de vitale parameters zoals de
rectale temperatuur, ademhalings- en hartfrequentie gemonitord worden. Tussen twee
doorbloedingsmetingen (minstens 5 dagen tussen), zal gekeken worden of de dieren abnormaal gedrag
vertonen. Ook zal de huid nagekeken worden op wondjes, ulcera, irritatie, ... . Indien abnormaal of
pijngedrag geobserveerd wordt, zal gepaste pijnstilling voorzien worden.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Testen van het gele koorts reportervirussen in muizen pups
1 Juni - 31 December 2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

gele koorts, muizen, vaccin, virus
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Onderzoekers kunnen weten en begrijpen welke specifieke organen worden aangetast
wanneer een virus mensen infecteert door een reportervirus te maken en gevoelige dieren
te infecteren. Sommige basisreportervirussen die het meest worden gebruikt in
virusonderzoek, zijn helaas niet nuttig bij onderzoek bij grote dieren. Onlangs kan
positronemissietomografie (PET), een techniek die vaak in klinieken wordt gebruikt,
worden toegepast op virusonderzoek als het virus een PET-rapportagesignaal draagt. In
deze studie hebben we een vaccin tegen gele koorts ontwikkeld dat een PETrapportagesignaal draagt, zodat we de specifieke organen die worden aangetast bij gele
koorts kunnen opsporen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In Afrika en Midden- en Zuid-Amerika lopen 900 miljoen mensen het risico gele koorts op te
lopen ondanks de aanwezigheid van vaccins. Dit komt door het gebrek aan effectieve
therapie. Onze techniek is nuttig om te begrijpen hoe het virus zich vermenigvuldigt of
vermindert in specifieke organen, bijvoorbeeld wanneer een dier wordt behandeld met een
antivirale verbinding

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muis
39

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

Met virus geïnfecteerde dieren zullen naar verwachting matige tot ernstige pijn ervaren.
Ernstig zieke dieren (onverzorgde vacht, uitdroging, uitputting en lethargie) en of het
bereiken van het eindpunt (meer dan 20% gewichtsverlies) zullen worden opgeofferd. De
ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We zijn van plan om dit virus te gebruiken om te begrijpen welke organen worden
aangetast bij menselijke gele koorts. We hebben dit virus al getest in celkweek en nu
moeten we het testen bij dieren. Er is momenteel geen ander alternatief.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Dit huidige project is een pilootstudie en daarom worden zo weinig mogelijk dieren
proefdieren gebruikt worden.
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 maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Jonge muizen zijn enkel vatbaar voor infectie met het gele koortsvirus wanneer ze via de
hersenen worden geïnfecteerd. Volwassen muizen zijn niet vatbaar voor infectie. We
hebben genoeg eerdere ervaring met gele koorts te behandelen bij jonge muizen en dit is
het ideale kleine dier model voor dit soort virologische studies.
Eerdere studies van onze groep rapporteerden tekenen van ziekte 5 dagen na infectie en
overlijden van dieren 7 dagen na infectie. In deze studie anticiperen we op twee mogelijke
scenario's bij muizen die geïnfecteerd zijn met het reporter virus; 1) dieren kunnen eerder
dan dag 5 na infectie ziekteverschijnselen vertonen als gevolg van een toxisch effect van
de reporter componenten op de cellen van de muis; 2) dieren kunnen later dan dag 5 na
infectie of helemaal nooit ziekteverschijnselen vertonen als gevolg van de antivirale
eigenschappen van een reporter component. Als we scenario 1 in dit onderzoek
waarnemen zullen de muizen dagelijks worden gecontroleerd en opgeofferd als er vóór
dag 5 na infectie ernstige tekenen van ziekte optreden.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Karakterisering van bepaalde immuuncellen in het proces van verdwijnen van ontsteking
in de long.
3 jaar (15/08/2020 - 14/08/2023)
ontsteking, longweefsel, muis
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Acute longbeschadiging (ALI) wordt gekenmerkt door ontsteking en toegenomen
doorlaatbaarheid in de long. Tijdens ALI worden cellen van de bloedvatwand geactiveerd
en beschadigd door stoffen die circuleren in de bloedbaan. Deze activatie zorgt voor
krimpen van de cellen, waardoor er kleine gaatjes in de wand ontstaan leidend tot
toegenomen doorlaatbaarheid. De ontstekingscellen zelf scheiden ook ontstekingsstoffen
uit die de celactivatie en celschade verder verergeren. Het verdwijnen van de ontsteking is
een actief en complex proces en noodzakelijk om de longfunctie te herstellen. Veel cellen
hebben een belangrijk en goed gedefineerd aandeel in dit proces. De rol van lymfocyten,
een bepaald soort immuuncellen, is echter niet volledig duidelijk en verdere studies zijn
nodig om hun functie in het verdwijnen van ALI te verduidelijken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ziekten van het ademhalingsstelsel maken deel uit van de belangrijkste doodsoorzaken
wereldwijd. Dit project zal bijdragen tot meer kennis in het gebied van immunologie, meer
bepaald de studie van luchtwegaandoeningen, het verdwijnen van ontsteking en het
aandeel van bepaalde immuuncellen hierin. Tot op heden bestaat de behandeling van ALI
voornamelijk uit ondersteunende therapie, bijvoorbeeld beademing. Er is helaas nog geen
therapie die de ontsteking en de toegenomen doorlaatbaarheid direct aanpakt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muizen
409

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte ongemak voor de muizen wordt als mild ingeschat en bijgevolg is er geen
pijnstilling vereist. Voor de toediening van neusdruppels worden de muizen onder
verdoving gebracht via injectie met verdovingsproduct. Alle experimenten zijn van korte
duur en op het einde worden de dieren op een humane manier gedood om stalen te
verzamelen voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De experimenten in deze studie zijn zodaning ontworpen dat een minimum aantal dieren
wordt gebruikt, zonder hierbij in te boeten aan de kwaliteit en reproduceerbaarheid van
de resultaten. Daarnaast worden ex-vivo technieken aangewend om het aantal gebruikte
proefdieren te verminderen. Het dierexperiment vormt echter een onmisbare schakel in het
onderzoek aangezien in vitro studies beperkingen hebben en niet de complexiteit van
weefsels kunnen nabootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een statistisch programma is gebruikt om het aantal dieren te bepalen dat vereist is om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistisch relevante verschillen te kunnen detecteren. Om de variatie te bepalen, werd
gebruik gemaakt van ervaring opgedaan uit voorgaande experimenten.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 kennis in verband met het immuunsysteem van de muis is uitgebreid onderzocht. Bij
lagere diersoorten ontbreken de celsoorten en de immuunreacties die typisch zijn voor
zoogdieren (muizen). Dit beperkt de vertaalbaarheid naar de mens toe.

Verklaar de maatregelen die 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 huisvesting van de dieren streeft naar minimale stress. Specifieke nazorg is niet nodig
aangezien slechts eenvoudige injecties worden uitgevoerd bij de muizen. Het toedienen
van neusdruppels aan de muizen zal onder verdoving gebeuren om het ongemak te
verminderen. De muizen worden op geregelde tijdstippen klinisch nagekeken op tekenen
van ernstig ongemak en indien zo, onmiddellijk geëuthanaseerd.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Identificatie van mechanismen leidend tot initiele immuuncel activatie in verminderde
darmwerking na een buikoperatie
30/06/2020-29/06/2025
verminderde darmwerking na een buikoperatie, immuuncellen, darm
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In het huidige project willen we nagaan welk (e) celtype (n) binnenin de darm
verantwoordelijk zijn voor de initiële activatie van een immuuncel, namelijk de macrofaag
in een model dat vertraagde darmwerking na een buikoperatie nabootst door de volledige
immuuncelpopulatie maar ook de niet-immuuncel populatie te onderzoeken op genniveau.
Daarnaast willen we nagaan hoe stimulatie van bepaalde zenuwcellen in de darm deze
initiele immuuncel activatie dempt op genniveau, waarna we de kandidaatgenen en
kandidaatcellen zullen valideren aan de hand van verschillende technieken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door na te gaan welk(e) celtype(s) leiden tot de initiele activatie van macrofagen zullen we
nieuwe doelwitten ontdekken voor het voorkomen van verminderde darmwerking na een
buikoperatie. Bovendien zullen we achterhalen op welke manier zenuwcellen in de darm de
activatie van macrofagen kunnen dempen door het nabootsen van verminderde
darmwerking na een buikoperatie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

102

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 meeste dieren zullen worden verdoofd voor het nabootsen van verminderde
darmwerking na een buikoperatie (dierproef 1 en 2). Indien een muis omwille van een
complicatie teveel bloedverlies heeft tijdens de operatie, zal het dier geëuthanaseerd
worden . Na de operatie worden de dieren gedood om in vitro analyses te kunnen
uitvoeren. Bij sommige dieren (dierproef 2) worden zenuwcellen geactiveerd om de invloed
op de darm te onderzoeken. Al deze dieren hebben een ernstige pijnscore. Bij een deel
dieren (dierproef 3) wordt enkel weefsel geïsoleerd na euthanasie. Deze dieren hebben dan
ook geen pijn.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen in vitro methoden beschikbaar om verminderde darmwerking na een
buikoperatie na te bootsen, omdat deze aandoening te complex is om in vitro na te
bootsen

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor dierproef 1 en 2 hebben we 6 muizen/groep nodig om statistische significantie te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk bereiken. Voor dierproef 3 (n=8/techniek) hebben we gebruik gemaakt van statistische
methoden om het minimale aantal muizen te berekenen nodig voor deze experimenten.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We hebben het model om verminderde darmwerking na een buikoperatie te bestuderen
geoptimaliseerd in de muis. Hierbovenop hebben we de andere benodigde technieken ook
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
al in vorige experimenten geoptimaliseerd in de muis.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De muizen zullen verdoofd worden voor het beginnen van de operatie. Aangezien de
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, experimenten maar enkele uren duren, worden er geen langdurige negatieve effecten
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
verwacht.
beperken.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

De rol van acute en chronische hartfalen in de ontwikkeling van Rheumatoïde Artritis na
een hartinfarct
13/01/2020 - 17/01/2022
myocardial infarct, inflammatie, artritis, heling
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Studies hebben een toegenomen risico voor het ontwikkelen van hartfalen (HF) aan
Rheumatoïde Artritis (RA) gekoppeld. HF ontwikkelde eerder in patiënten met een
ernstigere mate van RA, wat resulteerde in een toegenomen overlijdensrisico als het gevolg
van HF. Echter is de associatie tussen een toegenomen risico voor de ontwikkeling van RA
in de aanwezigheid van HF nooit onderzocht. Aangezien chronische inflammatie een
cruciale rol speelt in beide pathologieën veronderstellen wij dat acuut HF een risicofactor is
voor de ontwikkeling en progressie van RA. De doelstelling van dit project is daarom om RA
te induceren in ons muis model voor acuut HF en vervolgens de ernst van RA in aan- of
afwezigheid van HF te onderzoeken. In het bijzonder zal dit project ernaar streven om
potentiële therapeutische en/of diagnostische doelwitten te identificeren voor de preventie
van RA in patiënten met HF.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het ontrafelen van de connectie tussen HF and RA kan helpen in het identificeren van
patiënten met een verhoogd risico, waarbij preventieve therapie tegen RA voordelige
effecten zal hebben gedurende HF behandeling. Het detecteren van gemeenschappelijke
inflammatoire mechanismen en vroege diagnostische doelwitten in ons muismodel en in
humane stalen kan leiden tot doorbraken in zowel HF als RA onderzoek en therapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

236

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 een hartinfarct en RA ontwikkelen. Een hartinfarct en RA zijn geassocieerd
met pijn. De dieren zullen een aangepaste analgetische therapie krijgen, daardoor
verwachten we eerder een matige grens van ernst. De dieren zullen onderworpen worden
aan euthanasie op het einde van het experiment. De ernst van het project wordt als ernstig
ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het hart is een complex en dynamisch orgaan dat bestaat uit meerdere celtypen,
waaronder cellen uit de bloedcirculatie. Al deze typen cellen hebben een specifieke rol in de
ontwikkeling van hartfalen. De interacties tussen de celtypes bepalen hun functie. In dit
geval onderzoeken wij de interactie tussen twee verschillende pathologieën. Er zijn (nog)
geen in vitro modellen die deze complexe processen kunnen nabootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Wij proberen zoveel mogelijk experimenten op een dier uit te voeren, waardoor er minder
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dieren vereist zijn. Daarnaast maken wij een biobank van alle gecollecteerde materialen, om
zo collaboraties met andere groepen mogelijk te maken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 zijn het meest bekende en manipuleerbaar diermodel voor RA en een hartinfarct.
Dit soort van patologieën kan niet op lagere diersoorten uitgevoerd worden want ze
missen een vergelijkbare skeletstructuur of in het geval van zebravissen hebben zij
regenerative capaciteit van het hart dat in mensen bestaat niet.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Als perioperative zorg zullen dieren na de operatie opioïde pijnstillers krijgen indien er
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, tekens van pijn aanwezig zijn. In het geval dat een dier humane eindpunten ervaart, zal het
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
dier ook worden geëuthanaseerd om het lijden zoveel mogelijk te verminderen.
beperken.
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Niet-technische titel van het project

De rol van een bepaald eiwit en hoe dit samenwerkt met bepaalde mutaties in leukemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01-06-2020 - 31-05-2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

kanker - leukemie - transcriptie factor
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit onderzoek bestuderen we de rol van een bepaald eiwit in een zeldzame, maar
aggressieve vorm van leukemie, T-ALL of voluit T-cel acute lymphoblastische leukemie. Dit
eiwit komt ook vaak samen voor met bepaalde mutaties. Daarom stellen we ons ook de
vraag of dit eiwit op een bepaalde manier samenwerkt met deze mutaties. Door een
antwoord te vinden op deze twee vragen - wat is de rol van dit eiwit in T-ALL en hoe werkt
dit eiwit samen met bepaalde mutaties in T-ALL - maken we de weg vrij voor de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om de behandeling van leukemie te verbeteren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door het achterhalen van de biologische rol van een bepaald eiwit kunnen er potentiële,
nieuwe geneesmiddelen ontworpen worden die in dit model ook pre-klinisch getest kunnen
worden. Ondanks de hoge genezingspercentages eisen de huidige chemotherapiën met
meerdere stoffen, gebruikt in de behandeling van leukemie, een zware tol. De hoge dosissen
chemo hebben zware neveneffecten, zowel op korte als lange termijn, en kunnen zelfs
leiden tot sterfte. Patiënten zijn dus zeker gebaat bij nieuwe geneesmiddelen die d.m.v.
combinatietherapie de dosis en dus de bijwerkingen laten dalen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

muizen: 411

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

Voor de dieren die optreden als beenmergdonor (voor celcultuur doeleinden alsook voor
transplantatie): deze dieren worden geëuthanaseerd om beenmerg af te nemen waardoor
ze geen schade ondervinden. Voor de dieren die getransplanteerd worden: De dieren krijgen
een injectie van beenmergcellen in de staartvene en er worden regelmatig enkele druppels
bloed afgenomen. Dit gaat gepaard met matig lijden voor de dieren. De dieren kunnen
leukemie ontwikkelen. We volgen dit nauwlettend op en euthanaseren de dieren zodra ze
symptomen van leukemie vertonen. De dieren kunnen dus 1 tot enkele dagen ernstig lijden
onder een symptomatische leukemie. De ersnt van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren (maximaal
gebruikt worden.
3.Verfijning
1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Wanneer de vraagstelling het toelaat, maken we gebruik van celcultuur modellen. In
celculturen kan echter niet nagaan worden of bepaalde defecten voldoende zijn om
leukemie te veroorzaken of of er nood is aan extra mutaties.
We zullen het aantal gebruikte dieren beperken tot datgene wat strikt noodzakelijk is om
gegronde conclusies te kunnen trekken en statistische significantie te bereiken.
De voorgestelde aanpak (beenmergtransplantatie) is een benadering die wereldwijd
gebruikt wordt voor testen van de capaciteit van genetische defecten om leukemie te
induceren. Bovendien vertrekken we van een transgeen muismodel dat reeds door ons lab
werd ontwikkeld. Het muismodel vormt ook een ideaal preklinisch model voor eventuele
validatie van geneesmiddelen in vervolgprojecten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Pijn en ongemak worden zo veel mogelijk tot een minimum beperkt door de dieren
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, dagelijks te inspecteren voor tekenen van leukemie en de dieren worden geëuthanaseerd
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
van zodra zich een syptomatische leukemie ontwikkelt.
beperken.
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Niet-technische titel van het project

Studie naar de rol van regulatoire T cellen in verschillende organen in de gezonde muis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

20 maart 2020 - 19 maart 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Lymfocyten, regulatoire T cellen, weefsel residentie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Regulatoire T-cellen (Treg) zijn de belangrijkste bewakers van zelftolerantie, immuunhomeostase en
weefselontsteking. Door hun onderdrukkende eigenschappen, is de modulatie van Treg een belangrijk veld in
onderzoek naar nieuwe therapieën voor ontstekingsziekten. Treg zijn het best bestudeerd in de weefsels van het
immuunsysteem, maar zijn ook aanwezig in andere weefsels. Weefselverblijvende Treg onderscheiden zich van de
algemene Treg doordat ze weefselspecifieke markers uitdrukken en, naast een rol te spelen bij het voorkomen van
ontstekingen, ook een direct effect hebben op niet-immunologische weefselfuncties. Door hun onderdrukkende
functies, zijn Treg in de hersenen waarschijnlijk bemiddelaars van ontstekingsbeperking en promotors van
weefselherstel. Adhv. een parabiose model (zie hieronder) willen we de verblijftijd van residente Treg bepalen om
deze cellen beter te karakteriseren om een beter inzicht te krijgen hoe de immuunrespons gemoduleerd kan
worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Recent was er veel belangstelling naar het begrijpen van de functie van regulatoire T cellen (Treg) in nietlymphoide organen. Hieruit is gebleken dat zij, naast een belangrijke onderdrukkende rol, ook een aantal
weefselspecifieke rollen kunnen uitoefenen, oa. insulinesignalisatie en weefselherstel. Uit preliminaire data blijkt
dat Treg een belangrijke rol lijken te spelen in het centraal zenuwstelsel (CZS) waarbij gepostuleerd wordt dat zij
ontstekingsremmende functies hebben en optreden als promotors van weefselherstel. Om de functie van residente
Treg beter te begrijpen is het belangrijk om hun verblijftijd in weefsels te bestuderen. Adhv. een parabiose model
willen we deze verblijf tijd van Treg in een weefsel bepalen wat ertoe kan leiden een beter inzicht te krijgen in de
kenmerken van weefselspecifieke Treg en hun invloed op het immuunsysteem, bv. het CZS. Een betere kennis over
hoe de immuunrespons te moduleren zal ten goede komen aan patiënten die lijden aan auto-immuunziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de 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 dit project zal men een parabiose model gebruiken om de verblijftijd van regulatoire T cellen (Treg) in
verschillende organen te bestuderen. Hierbij worden deze muizen aan elkaar gehecht in een chirurgische
procedure. Vervolgens zal dmv. wondheling de bloedcirculatie van de twee muizen met elkaar verbonden worden.
Dit laat ons toe om de verblijftijd van bloedcellen in verschillende organen te bepalen. Deze procedure wordt
gecatalogiseerd als ernstig en wordt daardoor uitgevoerd door iemand met veel expertise in deze procedure.
Verwacht wordt dat deze procedure stress zal veroorzaken in de dieren in de eerste 48 uur. Echter uit ervaring van
de expert, is post-operatieve pijn, indien de procedure correct uitgevoerd wordt, niet zichtbaar. Echter kan post
operatief pijnstillende medicatie gegeven worden indien pijn zichtbaar is. Naast negatieve fysische effecten, kan de
procedure ook een zwaar effect hebben op de psyche van de muis. Om deze stress te verminderen worden alleen
muizen die harmonieus samenleven, geselecteerd voor een operatie. 10 weken na de operatie zullen de muizen
geëuthanaseerd worden en zullen de verschillende organen geanalyseerd worden om de verblijftijd van de
verschillende immuunpopulaties te bepalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het immuunsysteem is een complex systeem dat interageert met andere systemen 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. Om echter een minimaal aantal dieren te moeten gebruiken voor deze procedure hebben we een
statistische power analyse uitgevoerd die ons instaat stelt dit aantal te berekenen. Deze analyse stelt ons in staat
om onze wetenschappelijke vraag te beantwoorden alsook het gebruik van een minimaal aantal dieren te
garanderen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem in de muis is reeds uitvoerig
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom beschreven in dit model. Aldus laat dit toe om een zinvolle analyze uit te voeren die in een bredere
wetenschappelijke context kan geplaatst worden.
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 chirurgische procedure wordt uitgevoerd door een heel ervaren operator. De chirurgische methode die in dit
experiment wordt gebruikt, is ontworpen om de dieren minder te belasten. Er is echter nog steeds psychologische
stress van de parabiotische verbinding van de muizen. Om deze stress te verminderen, worden alleen muizen die
harmonieus samenleven geselecteerd voor een operatie. In de ervaring van onze deskundige operator met dit
model is de postoperatieve pijn niet zichtbaar. Echter, post-operatieve administratie van een pijnstiller is een optie
als er duidelijke pijn zichtbaar is.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Onderzoek naar het mechanisme van Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) en mogelijke
behandelingen dmv een muismodel met hSOD1G93A mutatie
15/2/2020 - 15/2/2024
Neurodegeneratieve aandoeningen, ALS
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) is een ongeneeslijke zenuwziekte waarbij de motorische
zenuwcellen stelselmatig afsterven. Hierdoor verlammen patiënten progressief wat
doorgaans een fatale afloop kent en dit 2 tot 5 jaar na het stellen van de diagnose.
Aangezien er geen afdoende therapie beschikbaar is voor ALS, is het belangrijk om
therapeutische aangrijpingspunten te identificeren voor deze ziekte. Het doel van dit
project is dan ook om de ziektemechanismen die bijdragen tot het afsterven van de
motorische zenuwcellen beter te begrijpen en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Een betere kennis van de ziektemechanismen die aanleiding geven tot sterfte van
motorische zenuwcellen is vereist om nieuwe behandelingen voor ALS te kunnen
ontwikkelen. De genetische fouten die aanleiding geven tot ALS kunnen in genetisch
gewijzigde knaagdiermodellen bestudeerd worden. Bovendien kunnen nieuwe
behandelingsstrategieën in dergelijke modellen uitgetest worden. Hiertoe zullen deze
knaagdieren een medicamenteuze behandeling ontvangen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Genetisch gewijzigde muizen met een mutatie in SOD1, een gevalideerd model voor ALS.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

We gebruiken een minimum aantal dieren berekend via een power calculatie. Maximaal 360
dieren

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

We trachten het ziektebegin en de overleving te beïnvloeden door deze muizen te
behandelen met stoffen welke mogelijks een therapeutische betekenis hebben voor
menselijke ALS. De bekomen muizen zullen verlammingsverschijnselen ontwikkelen die
progressief toenemen naar het einde van het hun leven toe . De impact van deze ALSpathologie is ernstig (verlamming, gewichtsverlies, spieratrofie). Wanneer de muizen het
humane eindpunt (= zie scorelijst) hebben bereikt, zullen ze geëuthanaseerd worden voor
verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We werken volgens de 3R's geformuleerd door Russel & Burch (1959). Alvorens men is
overgeschakeld naar het muismodel, is er reeds onderzoek uitgevoerd met behulp van
verschillende in vitro modellen (neuronale celllijnen, primaire motorneuron culturen) en
lagere diermodellen (zebravis). Niettegenstaande de vooruitgang die men met deze
verschillende modellen heeft geboekt, is het gebruik van een hoger diermodel (zoals de
muis) onontbeerlijk om het ALS-fenotype dat zich voordoet bij patiënten volledig na te
bootsen en te moduleren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door gebruik te maken van muizen die dezelfde erfelijke achtergrond delen en door
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk nestgenoten te vergelijken wordt de variabiliteit in ziekteverloop tussen de verschillende
muizen beperkt. Er wordt gebruik gemaakt van minimum 15 dieren per behandelingsgroep
proefdieren gebruikt worden.
om betrouwbare resultaten te bekomen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Om nieuwe behandelingsstrategieën voor ALS te ontwikkelen zijn experimenten met een
hoger diermodel noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van muizen omdat ze genetisch
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
voldoende verwant zijn met de mens.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Aangezien voor het onderzoek diermodellen noodzakelijk zijn proberen we deze muizen
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, optimaal te huisvesten, correct de juiste pijnstillers en anesthetica toe te dienen en
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
uiteindelijk de dieren te euthanaseren wanneer het humaan eindpunt bereikt is.
beperken.
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Niet-technische titel van het project

Model, door middel van vetrijke voeding, voor droge leeftijdsgebonden maculaire degeneratie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

oog / leeftijdsgebonden droge maculaire degeneratie / geneesmiddelenonderzoek
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Retinale of netvliesaandoeningen zijn veel voorkomend en belangrijkste oorzaken van blindheid in de
wereld. Leeftijdsgebonden droge maculaire degeneratie veroorzaakt wazig of verminderd centraal zicht,
door verdunning van de macula (het punt in de retina nodig voor scherp centraal zicht). Deze ziekte kan
zich eerst in een oog ontwikkelen om nadien beide ogen aan te tasten. Het zicht verslechtert met de tijd
en beinvloedt handelingen zoals lezen, autorijden en gezichten herkennen. De huidige behandelingen zijn
vaak geassocieerd met neveneffecten en voor bepaalde aandoeningen bestaat er zelfs geen behandeling.
Onze pijplijn zal continu aangevuld worden met nieuwe kandidaat geneesmiddelen en dit project zal
focussen op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van leeftijdsgebonden
droge maculaire degeneratie, een ziekte waarvoor nog geen afdoende behandeling bestaat.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Op basis van de werkzaamheid van de kandidaat geneesmiddelen die in deze studie verzameld worden,zal
getracht worden het werkingsmechanisme van de kandidaat geneesmiddelen te achterhalen, en zullen
beslissingen genomen worden over de eventuele verdere ontwikkeling van het kandidaat geneesmiddel
om zo over te gaan tot klinische studie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

1456

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

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
matig. Indien de dieren toch te veel pijn zouden lijden, zal euthanasie uitgevoerd worden. We verwachten
eveneens een daling van de elektrische functie van het oog met 40 tot 60%, en de hieraan gekoppelde
vermindering van het zicht. Bij knaagdieren is het echter algemeen aanvaard dat ze zich in hun thuiskooi
verplaatsen aan de hand van hun andere zintuigen en niet zozeer enkel op basis van hun zicht. Op het
einde van de studie zullen de dieren geëuthanaseerd worden volgens de algemeen geldende richtlijnen.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vivo experimenten zijn noodzakelijk om de werkzaamheid van de kandidaat geneesmiddelen na te
kijken. Droge leeftijdsgebonden maculaire degeneratie is een multifactoriele ziekte die nog niet gevat kan
worden in in vitro studies.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door de dieren op te volgen met gevoelige technieken die onbeperkt over de looptijd van een studie
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk toegepast kunnen worden, vermijden we de noodzaak van individuele dieren per meetpunt te moeten
inzetten daar we de dieren meermaals kunnen opvolgen. Iedere individuele studie wordt uitgevoerd met
proefdieren gebruikt worden.
het minimum aantal dieren om tot een conclusie te kunnen komen op basis van statistische
berekeningen van voorgaande gelijkaardige studies.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is een vaak gebruikt dier voor de studie van werkzaamheid van kandidaat geneesmiddelen daar
het als lagere diersoort toch beschikt over een volledig ontwikkeld oog met sterke gelijkenissen met het
menselijk oog. Dit diermodel wordt ook door de autoriteiten aanvaard bij de indiening van het dossier bij
de start van klinische studies.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Negatieve effecten op het welzijn van de dieren wordt tot een minimum beperkt door zoveel mogelijk
stressvolle ingrepen onder volledige verdoving uit te voeren: bijvoorbeeld, inspuitingen in het oog en
oogkundige opvolging van de retina zullen gebeuren onder volledige verdoving, uitgevoerd door getraind
personeel. Bijkomende lokale pijnstilling wordt toegediend om een eventueel pijn-gevoel bij de dieren te
minimalizeren. Van de kandidaat geneesmiddelen die getest worden, is reeds voorgaande informatie
beschikbaar met behulp van welke de dosissen bepaald worden om het risico op ernstige bijwerkingen zo
klein mogelijk te houden.
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Niet-technische titel van het project

Identificatie van de hersencircuits betrokken bij aangeboren verdedigingsgedrag in muizen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020 to 01/04/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hersencircuit, afweergedrag, muis
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Muizen behoren tot de prooidieren en zijn bijgevolg continu op zoek naar voedsel. Tijdens
het voeder zoeken kunnen ze aangevallen worden door roofdieren zoals vogels. Tijdens
deze confrontatie vertonen ze vaak een aangeboren reactie zoals vluchtgedrag of
verstijving. De hersencircuits die verantwoordelijk zijn voor dit gedrag zijn al vaak, maar
onvolledig, beschreven. Het doel van dit project is om het volledige circuit dat
verantwoordelijk is voor het vluchtgedrag te beschrijven. Dit gaan we doen door
vluchtgedrag uit te lokken bij de muis (visuele stimulus die een aanval van een roofdier
imiteert) en simultaan de hersenactiviteit in kaart te brengen door middel van functionele
ultrasone beeldvorming. Dit muismodel zal ons helpen om de link tussen zicht en
aangeboren verdedigingsgedrag beter te begrijpen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit project zal ons helpen om de hersencircuits te identificeren die het ontvangen van
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
sensorische informatie aan de initiatie van een bepaald gedrag linken. Dit project kan een
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
bijdrage leveren aan zicht-gerelateerd onderzoek in het algemeen, zowel bij mens als dier.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

556

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

Aangezien er zowel een groot luik in de schedel als virale injecties gemaakt moeten worden
verwachten we een matige graad van ernst waarbij het dier pijn zal lijden. Antibiotica en
pijnstillers zullen het leed van de dieren verzachten. Het welzijn van de dieren wordt ten
alle tijden opgevolgd. Na het voltooien van de experimenten worden de dieren
geëuthanaseerd door middel van een overdosis aan anaestheticum gevolgd door nekbreuk
of perfusie om het hersenweefsel te fixeren voor histologische analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Alternatieve methoden zoals in vitro celculturen zijn niet in staat om de complexe
interacties van een in vivo systeem te modelleren. Het gebruik van een proefdier met een
hersensysteem dat vergelijkbaar is met dat van mensen is cruciaal voor dit onderzoek.
De operatie zal uitgevoerd worden door getraind personeel om de mortaliteit zo laag
mogelijk te houden (<5%). Een gedeelte van de experimenten wordt chronisch uitgevoerd,
waardoor er minder dieren nodig zijn. We ontwikkelden ook een nieuwe headpost of fixatie
op het hoofd die de kwaliteit van de beeldvorming sterk verhoogt. Hierdoor zijn er er
minder dieren nodig om statistisch significante resultaten te behalen.

3.Verfijning (maximaal 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 zijn een gevalideerd diermodel om het zicht te onderzoeken. Vliegen en vissen
kunnen niet gebruikt worden aangezien hun hersenen anatomisch niet gelijken op die van
mensen en muizen. Bijkomend zijn er vele geavanceerde technologien beschikbaar om
specifieke hersencircuits en celtypes van muizen te labelen, monitoren en manipuleren (in
vergelijking met ratten).

Verklaar de maatregelen die 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 stress en angst te reduceren zal het dier door de onderzoeker vertrouwd gemaakt
worden voor de start van het experiment. Pijn en permanente schade worden gereduceerd
door de hoge kwaliteit van de operatie. Pijnstillers en antibiotica worden toegediend om
het eventuele lijden te verzachten. De kooien van de dieren worden verrijkt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het in kaart brengen van muismodellen van glioblastoma
5 jaar (01/07/2020 - 30/6/2025)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

glioblastoma, immunocompetente muismodellen, immuun-karakterisatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Glioblastoma (hersentumor) blijft een van de dodelijkste tumortypes met beperkte behandelingsopties, de
gemiddelde overleving is maar 15 maanden. Er zijn succesvol nieuwe therapeutica getest in preklinische
studies maar de resultaten in de patiënt waren telkens teleurstellend. Om dit in de toekomst te verbeteren
is er nood aan representatieve muismodellen om accuraat de respons van de patient op therapie te
kunnen voorspellen. Studies in het verleden focusten vooral op muismodellen zonder immuunsysteem,
maar hierbij negeerden ze de belangrijke tumor-immuunsysteem interacties. In de laatste jaren zijn er
verschillende muismodellen met immuunsysteem ontwikkeld, maar deze zijn nog nooit onderling of met de
ziekte in de mens vergeleken. Daarom gaan we in deze studie de verschillende beschikbare muismodellen
voor glioblastoom met een intact immuunsysteem karakteriseren op verschillende niveaus en vervolgens
deze resultaten ook vergelijken met de karakteristieken van de ziekte in de mens.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door deze gedetailleerde karakterisatie van de verschillende muismodellen en de vergelijking met de mens,
zullen we het meest representatieve model kunnen selecteren voor de ontwikkeling van nieuwe therapiën.
Hierdoor zal de toepassing bij de mens makkelijker verlopen, dit kan mogelijks leiden tot de ontwikkeling
van een efficientere therapeutische strategie en verlengde patiëntenoverleving.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

muizen
380

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 kankercellen geinjecteerd krijgen in de hersenen en dus glioblastoma ontwikkelen, dit is
een ernstige kanker dus ook dit ziektemodel wordt geclassificeerd als ernstig. De injectie van tumorcellen
zelf zal worden uitgevoerd onder anesthesie om pijn en ongemak zoveel mogelijk te vermijden - matig.
Tumorgroei - mild (begin) tot ernstig (latere stadia). Tumoren van dit celtype doen meestal geen pijn of
veroorzaken geen complicaties. Mechanische obstructie bij grotere tumorvolumes is de enige echte zorg,
dit kan leiden tot neurologische symptomen. In het pilootexperiment zullen de muizen geëuthanaseerd
worden als er tekenen zijn van milde neurologische symptomen of gewichtsverlies, maar voordat ze
ernstige neurologische symptomen vertonen. In het effectieve experiment worden tijdspunten voor analyse
gekozen in de matige ziektestadia, hierdoor zullen de muizen niet onnodig lijden. De ernst van het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De interactie tussen de tumor en het immuunsysteem is zeer belangrijk in glioblastoma, daarom is het niet
mogelijk om deze experimenten uit te voeren via in-vitro testen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Voor het bepalen van het aantal muizen werd een statistische analyse uitgevoerd, gebaseerd op een
jarenlange ervaring van onze onderzoeksgroep met dit muizenmodel voor glioblastoma. 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.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

We gebruiken muizen met een immuunsysteem omdat in ons glioblastoma model de interactie van de
tumor en het immuunsysteem zeer belangrijk is. Door deze interactie te kunnen bestuderen zal er
waardevolle wetenschappelijke informatie verzameld worden, die mogelijks leidt tot de ontwikkeling of
verfijning van bestaande therapeutische strategiën.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Bovendien zullen de muizen dagelijks geobserveerd worden en zullen we pijnstillers gebruiken tijdens de
chirurgische procedures en tijdens het herstel hiervan. Als de muizen in het laatste stadium van de ziekte
komen zal voedselgel zoals DietGel® gebruikt worden om het risico op ondervoeding of dehydratatie te
voorkomen. Aangepaste criteria voor euthanasie zullen gebruikt worden om het dierenleed niet onnodig te
rekken bij zieke muizen.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de wisselwerking tussen neuronale activiteit en mitochondriaal transport in zenuwcellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neuronale activiteit, mitochondriaal transport

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen de wisselwerking tussen activiteits-gerelateerde calcium fluctuaties en axonaal mitochondriaal
transport (transport van mitochondria langs de zenuwuitloper) bestuderen. De complexe morphologie en functie
van het neuron of zenuwcel maakt het namelijk erg gevoelig aan verstoringen van dit transport apparaat, wat
verklaart waarom het is betrokken in tal van neurologische en neurodegeneratieve ziekten. Onze focus ligt op (1) de
impact van spontane activiteit, (2) regulatie van de microtubuli-'rails' van het transport en (3) de mogelijke rol die
anesthesie speelt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Aangezien verstoringen van het mitochondriaal transport systeem betrokken zijn in tal van neurologische en
neurodegeneratieve ziekten, is het belangrijk onze fundamentele kennis over dit systeem te vergroten. Op termijn zal
deze kennis wetenschappers toelaten de ziekelijke verstoringen van dit systeem beter te begrijpen en bestrijden.
Daarnaast focust een onderdeel van dit project zich op de mogelijke impact van anesthesie op mitochondriaal
transport, kennis die van rechtstreeks klinisch (translationeel) belang kan zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

275 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld Dieren worden op verschillende leeftijden gedood en weefsels worden geïsoleerd van de dode dieren voor verdere
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor studies. De pijnscore is dan ook geen schade of post-mortem
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De primaire zenuwcel culturen die worden gecreëerd op basis van gedissecteerd neuronaal weefsel van muizen
vormen het beste model om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. Op deze manier wordt hoog kwalitatieve
informatie verworven, die niet kan worden bekomen op basis van onsterfelijke cellijnen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De onderzoeker en de verantwoordelijken bespreken alle experimenten vooraleer ze worden uitgevoerd. Uit vroegere
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk studies uitgevoerd in onze laboratoria hebben we een vrij goed idee van de variabiliteit die optreedt tussen de
weefsels van verschillende dieren. Daar wordt rekening mee gehouden om enerzijds de statistische test voldoende
proefdieren gebruikt worden.
power te geven en toch het aantal dieren zo veel mogelijk te beperken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De bestudeerde cellulaire processen zijn zeer gelijkaardig in muizenweefsel en daarom is deze diersoort geschikt
voor ons onderzoek. Ook om optimaal gebruik te maken van genetische modificatie strategiën zijn muizen de ideale
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
proefdiersoort.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 euthanasie van de muizen gebeurt zo snel mogelijk nadat ze uit het nest (pups) of uit hun kooi worden
weggenomen.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Onderzoek naar vaccins ter voorkoming van infectieziekten in varkens
01-04-2020 tot 31-03-2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

pathogene bacteriën, varken, vaccin
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Er bestaan nog heel wat uitdagingen in de bestrijding en preventie van pathogene bacteriën
die ziektes veroorzaken in slachtvarkens. 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 willen we hier deels een antwoord op te vinden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 varkenshouder kan op twee manieren meerwaarde halen uit dit vaccin. Hij/zij kan zijn
varkens vaccineren met dit vaccin waardoor deze antilichamen tegen die pathogene
bacteriën produceren en zodoende de gevaccineerde varkens beschermen. Anderzijds kan
dit vaccin het aantal infecties verminderen waardoor ook het antibiotica gebruik om deze
infecties te behandelen daalt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varken

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

25

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 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 de toegediende antigenen en de productie van
antilichamen te stimuleren. In deze proef worden de varkens ook blootgesteld aan
pathogene bacteriën om na te gaan of de vaccinatie effectief kan beschermen. Hierdoor
kunnen ziekteverschijnselen zoals long- en hersenontsteking optreden wat de nodige
ernstige negatieve impact kan hebben op de dieren. Het is dan ook het oogmerk dat onze
vaccins de dieren beschermen tegen deze ernstige negatieve impact door toedoen van de
bacterie. Op het einde van het experiment worden alle nog in leven zijnde dieren
geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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 vaccin het immuunsysteem voldoende
activeert zodat er een beschermende antilichaamrespons wordt opgebouwd. Dit laatste
wordt gemeten door te bepalen hoeveel antilichamen er tegen de Streptococcus suis
bacterie en virulentiefactoren in het bloed van de gevaccineerde biggen voorkomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door grondig en regelmatig de wetenschappelijke literatuur te raadplegen en deel te nemen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aan (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten alsook door regelmatig contact met
het werkveld zorgen we voor een optimale uitvoering van onze dierproeven gericht op een
proefdieren gebruikt worden.
uitrolbare applicatie in het werkveld.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Vermits de uiteindelijke toepassing varkens is werd gekozen voor het varken als
proefdiermodel.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens het experiment wordt de conditie van de dieren opgevolgd. Daalt de conditiescore
onder een bepaalde waarde wordt met de dierenarts overlegd of het dier moet inslapen.
De geplande handelingen brengen normaal matig ongemak met zich mee toch zullen we het
dier na behandeling telkens belonen met een extraatje aan voedsel. De injectie van
pathogene bacteriën in het dier kan resulteren in long- of hersenontsteking en koorts. Hier
wordt extra op gelet en indien deze verschijnselen optreden worden de biggen
geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een techniek om eiwitten op specifieke plaatsen in de hersencellen te
identificeren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Juli 2020 - Juli 2023 (3 jaar)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Zenuwcontacten, eiwitten, morfologie en fysiologie, hersenaandoeningen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De doelstelling van het project is "Ontwikkeling van een techniek om eiwitten op specifieke
zenuwcontacten te identificeren". In dit project willen we een techniek ontwikkelen om de
eiwitten compositie van specifieke zenuwcontacten te bestuderen, met als doel hun
moleculaire samenstelling op te helderen. Deze krachtige techniek zal ons helpen de
moleculaire identiteit van specifieke zenuwcontacten op te helderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit project zal ons helpen moleculen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de
verwerving en het behoud van de zenuwcontacten. De vergelijking van de moleculaire
samenstellingen van verschillende zenuwcontacten zal belangrijke aanwijzingen opleveren
met betrekking tot de mechanismen die nodig zijn voor de verwerving en het behoud van
de zenuwcellen. Het zal ons ook helpen de redenen te begrijpen waarom sommige
zenuwcellen meer beïnvloed lijken te zijn bij neurodegeneratieve aandoeningen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

96

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

De dieren worden steeds geanestheseerd bij stereotactische injectie in de hersenen en
krijgen pijnstilling na chirurgie . Hierdoor zullen de dieren beperkt pijn ondervinden en ze
worden steeds tijdens en na een handeling nauwkeurig opgevolgd door de onderzoekers en
veterinaire staf. Uit ervaring weten we dat de dieren bijzonder goed herstellen na de
handelingen en hier weinig hinder van ondervinden. De dieren worden uiteindelijk
geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Veel van de synaptische moleculen die wij bestuderen zijn enkel aanwezig in hersencellen
van zoogdieren. Hierdoor kunnen we geen lagere dierenklasse gebruiken voor deze
wetenschappelijke doeleinden. Ten tweede kunnen we in vivo veel meer kennis verwerven
over de functie en werking van deze synaptische adhesiemoleculen in een levend
organisme. De complexiteit van de hersenen, met zijn specifieke connectiviteit tussen
verschillende typen zenuwcellen en verschillende soorten synaptische contacten, is
vooralsnog niet na te bootsen in cel cultuur.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Elk experiment wordt zorgvuldig uitgekozen en gepland. Alvorens een experiment van start
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
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.
3.Verfijning (maximaal 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 synaptische moleculen die we onderzoeken zijn sterk aanwezig in hersencellen van dit
diermodel. Bovendien voldoet dit diermodel aan de doelstellingen van dit onderzoek. Deze
dieren hebben sterke sociale interacties met elkaar wat een meerwaarde kan bieden in het
onderzoek van synaptische adhesiemoleculen en de geassociëerde psychische
aandoeningen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Iedere onderzoeker die met dieren werkt, heeft een opleiding gekregen om met deze dieren
te mogen werken. Zij zorgen ervoor dat de dieren weinig tot geen ongemak ervaren. Indien
een behandeling uitgevoerd moet worden, worden de dieren steeds verdoofd onder
algemene anesthesie en nauwlettend opgevolgd. Bovendien krijgen de dieren ook nog eens
pijnstilling voor, tijdens en na de ingreep. Om te verzekeren dat de dieren geen pijn of
ongemak ervaren na een behandeling, worden ze geregeld gecontroleerd waarbij hun
gedrag geevalueerd wordt.
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Niet-technische titel van het project

De ontwikkeling van een biologisch geïnspireerde hartpomp ter ondersteuning van het falende hart.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

02/03/2020 - 01/03/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartfalen, mechanische ondersteuning, regeneratieve geneeskunde
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Harttransplantatie is vaak de enige therapie voor patiënten met gevorderd hartfalen. Het tekort aan
donorharten maakt de zoektocht naar andere vormen van vervanging of ondersteuning van de pompfunctie
noodzakelijk. Mechanische hart pompen bieden een oplossing door in parallel te pompen, maar stellen
problemen op lange termijn. Via regeneratieve technieken kunnen in een bioreactor constructen gemaakt
worden die, o.a. bevolkt met hartspiercellen, contraheren als normaal hartweefsel. Door deze aan te leggen op
de buitenkant van het hart, kan de hartspier ondersteund worden. Voor een perfecte adaptatie is het
noodzakelijk om deze constructen te groeien onder dezelfde bio-mechanische stimuli als in het falende hart.
Deze stimuli (krachtwerking) kunnen enkel berekend worden via computationele simulaties van de electromechanica van het hart. De doelstelling is om via een doorgedreven opmeting de computationele simulaties te
verifiëren en te verfijnen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit project is een noodzakelijke stap om een nieuwe vorm van mechanische ondersteuning van de hartspier bij
patiënten met hartfalen mogelijk te maken. De biomechanische simulaties van het hart van een specifieke
patiënt zijn een blijvend onderdeel van de therapie omdat ze de settings voor de bioreactor zullen opleveren
waarin de constructs zullen groeien. In dit project zullen we deze biomechanische simulaties verfijnen en
verifiëren op harten met een gelijkaardige morfologie en functie (inclusief druk ontwikkeling en ritme) als het
mensenhart en dus direct transleerbaar zullen zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

14

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

Een aantal (6 dieren) zullen gebruikt worden om de biomechanische simulaties van de normale fysiologie, in het
bijzonder de electro-mechanische eigenschappen, te verfijnen en te verifiëren. Deze dieren zullen een aantal
onderzoeken met doorgedreven beeldvorming (MRI) en catheterisatie voor electrofysiologie en hemodynamiek
ondergaan onder volledige narcose. Deze onderzoeken zijn invasief, maar zijn klinische onderzoekstechnieken
(worden vaNdaag dus op identieke wijze in de kliniek toegepast) en leveren input data voor modellen die dus
ook in de patiënt kunnen worden opgenomen. De ernst van lijden is mild, gezien er in deze dieren geen ziekte
wordt geïnduceerd en alle interventies onder volledige narcose worden uitgevoerd.
In een tweede groep (6 dieren) zullen we dezelfde onderzoeken verrichten met dieren waarin een hartinfarct
met een verminderde pompfunctie wordt geïnduceerd. Voor deze dieren is de graad van lijden matig.
Dieren worden aan het einde van elk experiment geëuthanaseerd onder diepe narcose. De harten worden
verzameld om verdere gedetailleerde metingen uit te voeren van de structuur van de hartspierweefsels ter
verificatie van de biomechanische simulaties. De ersnt van het project wordt als matig ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De correcte berekening van de mechanische eigenschappen van de hartspier en in het bijzonder de
krachtontwikkeling is een noodzakelijke, essentiële en blijvende stap om de ondersteunende hartfalen therapie
in de vorm van een contraherend biologisch construct te produceren. De simulaties zijn nauwkeurig verfijnd in
silico, maar vergen een verificatie in een aantal dieren met een hart vergelijkbaar in morfologie en
krachtontwikkeling als het humane hart.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Om het doel van het project te bereiken moeten we aantonen dat de biomechanische simulaties de correcte invivo biomechanica van het hart simuleren in gezonde en zieke dieren. Rekening houdend met de variatie en
meetfouten in de in-vivo metingen wijst een statistische power berekening uit dat hiervoor minimaal het
gevraagde aantal dieren noodzakelijk is.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Dit project beoogd een noodzakelijke stap in de ontwikkeling en productie van biologische constructen die de
pompfunctie het falende hart kunnen ondersteunen. Gezien de pompfunctie en bijhorende krachtwerking
afhankelijk is van de grootte en vorm van het hart kan dit onderzoek enkel relevant zijn op harten met een
humane afmeting. Het varkenshart voldoet aan deze voorwaarden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Alle interventies gebeuren onder volledige narcose. Het meeste leed komt bij het induceren van het hart infarct.
Pijn geassocieerd aan een hartinfarct komt doordat het hart geen zuurstof krijgt (angina pectoris) en mildert
wanneer de bloedtoevoer hersteld wordt. Het induceren (blokkeren van een kransslagader en de eerste uren
van het herstel van de bloedtoevoer gebeuren onder volledige narcose en doorgedreven pijnstilling wordt in de
eerste dagen na infarct gegeven. Dierenwelzijn wordt dagelijks opgevolgd.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De studie van het rechter hart en mogelijkse support in de setting van longtransplantatie
waarbij schade aan de donorlong ontstaat.
013/01/2020 - 1-01-2022
long transplantatie - rechter ventrikel - ECLS (extracorporeal life support) Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
het bestuderen van de impact van ischemie-reperfusie bij longtransplantatie op het
rechterventrikel en de studie van extracorporiële ondersteuning om het rechter ventrikel te
vrijwaren.
deze studie zal rechtstreeks de klinische praktijk in de perioperatieve setting van
longtransplantatie beïnvloeden. Onze data zullen het mogelijk maken om de complicaties
en mortaliteit in dit proces te verminderen.

varken

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

29

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

Enige te verwachten negatieve effecten zijn de intramusculaire injectie voor de inductie
van anesthesie, oa voor MRI scan. Alle andere instrumentaties worden onder strikte
algemene anesthesie uitgevoerd. Op het einde van het experiment wordt het dier
geëuthanaseerd onder algemene anesthesie. De geschatte graad van ernst is licht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

het betreft de studie van een medisch apparaat voor klinisch gebruik. Een groot diermodel
is hiervoor noodzakelijk omwille van de afmetingen van de devices.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
het diermodel bestaat uit het in situ afklemmen en ontklemmen van de circulatie van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk long. Dit is een alternatief voor de studie van longtransplantatie. Op deze manier hoeven
we geen donordier op te offeren om effectief tot transplantatie over te gaan.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
de studie van een medisch apparaat is alleen mogelijk in een groot proefdiermodel; de
verfijning van het model includeert een zeer uitgebreide sampling (zowel fysiologisch als
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
biologisch) om geen waardevolle informatie te laten verloren gaan.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om strikte algemene anesthesie met standaard monitoring en medicatietoediening;
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van pancreaskanker
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, pancreaskanker
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan
standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetrageneesmiddelen in muismodellen voor pancreaskanker te bepalen. Tot op heden is dit een
broodnodige medische noodzaak voor de behandeling van pancreas kanker

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
pancreaskanker. Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
beter therapeutisch profiel (hogere concentratie met minder bijwerkingen)
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

480 muizen

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

Pancreaskankercellen worden onder de huid geïnjecteerd en de tumorgroei wordt gemeten
zolang het volume 2000 cm3 bereikt. De dieren zullen kleine bijwerkingen ervaren. De
pijnscore is matig. Ze worden op humane wijze geëuthanaseerd zodra de tumor het volume
van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit
gebeurt door enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor.
Aangezien deze omgeving zeer complex is, kan de reeële situatie niet nagbootst worden in
vitro, en is het gebruik van muismodellen essentieel om een correcte activatie van de
prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze
studie worden muizen en menselijke pancreaskankercellijnen gebruikt om de werkzaamheid
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
van tetra-medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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 translationere waarde. De dieren worden op humane wijze geëuthanaseerd zodra
de tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van melanomakanker
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, melanoma
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan standaard
chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetra-geneesmiddelen in
muismodellen voor melanoma te bepalen. Tot op heden is dit een broodnodige medische noodzaak voor
de behandeling van melanoma

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor melanoma.
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een beter therapeutisch profiel
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
(hogere concentratie met minder bijwerkingen)
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

180 (120 NMRI nude + 60 C57/Bl6)

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

Melanomacellen worden onder de huid geïnjecteerd en de tumorgroei wordt gemeten zolang het volume
2000 cm3 bereikt. De dieren zullen kleine bijwerkingen ervaren. De pijnscore is matig. Ze worden op
humane wijze geëuthanaseerd zodra de tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit gebeurt door
enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor. Aangezien deze omgeving
zeer complex is, kan de reële situatie niet nagebootst worden in vitro, en is het gebruik van
muismodellen essentieel om een correcte activatie van de prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn om de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze studie worden
muizen en menselijke of murien melanomacellijnen gebruikt om de werkzaamheid van tetraVerklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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 translationere
waarde. De dieren worden op humane wijze geëuthanaseerd zodra de tumor het volume van 2000 cm3
bereikt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Gentherapie voor neurodegenerative aandoeningen
01/07/2020 - 30/06/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Gentherapie, neurodegeneratie, pre-klinisch
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van deze studie is om aan te tonen dat, in een rat diermodel voor de ziekte van
Parkinson, gentherapie, gericht op een specifiek eiwit in hersenen, een veelbelovende
nieuwe therapie is om de ziektevooruitgang bij patiënten te stoppen. Bovendien worden er
verbeterde gentherapie-vectoren ontwikkeld (minimale immuunrespons en verbeterde
verspreiding in hersenen) en gekarakteriseerd in relevante diermodellen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Deze studie past in het onderzoek naar een nieuwe (gen)therapie voor de ziekte van
Parkinson, voor dewelke nog geen genezende behandeling beschikbaar is. Hier worden
verbeterde gentherapie vectoren ontwikkeld en gekarakteriseerd obv minimale
immunologische respons (getest in muizen), verbeterde biodistributie in de hersenen en
hogere functionaliteit in de hersenen (getest in ratten). Het gebruik van rat ziektemodel is
hierin essentieel aangezien dit model onmisbaar is om de werkzaamheid van de
ontwikkelde gentherapie aan te tonen op specifieke motorische gedragsparameters en
neuronale functie van het doeleiwit. Bovendien dienen deze experimenten ook als een
triage om het aantal testcondities en dus het aantal dieren gebruikt in vervolgstudies in
niet-humane primaten te reduceren

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis, rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

54 muizen, 720 ratten

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

De graad van ernst van deze effecten kan geklasseerd worden als 'matig' aangezien de
dieren na de operatie zullen herstellen en de pijn en lijden door de chirurgische ingrepen
beperkt of vermeden kan worden mbv sedatie/analgesie/profylaxis via antibiotica. Het
gedrag van de dieren wordt post-operatief geobserveerd gedurende max 2 maanden.
Nadien worden de dieren geëuthanaseerd voor verdere histopathologische analyses om de
werkzaamheid van de behandeling te bestuderen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Alvorens aan diermodellen te beginnen worden er experimenten ter controle van de virale
vectoren (kwaliteit en functionaliteit) uitgevoerd in celculturen (commerciële cellijnen). Het
doel van het project is pre-klinische evaluatie van de biodistributie, efficaciteit en toxiciteit
van de virale vector-gemedieerde therapie ter voorbereiding van klinische studies in
mensen. Hiervoor zijn proeven in relevante diermodellen voor de ziekte van Parkinson
onmisbaar.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De experimenten zijn stapsgewijs opgesteld en resultaten zijn bepalend voor de opstart van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het volgende experiment om het aantal dieren te beperken. De dieraantallen werden
berekend aan de hand van een statistische analyse, literatuur studies en voorgaande
proefdieren gebruikt worden.
onderzoeksresultaten. Deze methode berekent het minimaal aantal nodig, met een 90%
power, verwachte exp variatie (max 30%) en vals positieve resultaten.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van een knaagdier diermodel is hierin essentieel aangezien we de distributie
van het gentherapie product en het doeleiwit in de hersenstructuren willen bestuderen
waardoor we geen lager-orde diersoort kunnen gebruiken. Het opzetten en gebruik van een
diermodel in ratten voor de ziekte van Parkinson is een standaard methode om de
werkzaamheid van het therapeutisch product op gedrag & motorische symptomen te
bestuderen. Bovendien dient dit ratmodel als een selectiestudie om het aantal dieren in
vervolgstudies te verminderen.

Verklaar de maatregelen die 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 negatieve effecten van pijn, angst en lijden te voorkomen of te minimaliseren worden
sedatie (voor en tijdens chirurgie) en analgesie (voor, tijdens en na chirurgie) toegepast.
Continu (7d/w) monitoren van gedrag door speciaal opgeleid personeel: vitale functies,
gewichtsverlies (>10-15% gewichtsverlies is humaan eindpunt), voldoende voeding en
hydratatie, motorische symptomen, extra tekenen van neurologische symptomen zoals
agitatie, epileptische aanvallen of verlamming.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van colorectale kanker
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, colorectale kanker
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan de
standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetrageneesmiddelen in muismodellen voor colorectale kanker te bepalen. Tot op heden is dit
een broodnodige medische noodzaak voor de behandeling van colorectale kanker

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
colorectale kanker. Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
beter therapeutisch profiel (hogere concentratie met minder bijwerkingen)
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120

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

Colorectale cellen worden onder de huid geïnjecteerd en de tumorgroei wordt gemeten
totdat het volume 2000 cm3 bereikt wordt. De dieren zullen kleine bijwerkingen ervaren.
De pijnscore is matig. Ze worden op humane wijze opgeofferd zodra de tumor het volume
van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit
gebeurt door enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor.
Aangezien deze omgeving zeer complex is, kan de reële situatie niet nagebootst worden in
vitro, en is het gebruik van muismodellen essentieel om een correcte activatie van de
prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze
studie worden muizen en colorectale cellijnen van menselijke of muizenorigine gebruikt om
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
de werkzaamheid van tetra-medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Tijdens de experimenten worden de dieren nauwlettend gevolgd en worden de nodige
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, maatregelen genomen (pijnverlichting of euthanasie indien nodig). Dit geeft het project een
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
grotere translationere waarde
beperken.

138
Niet-technische titel van het project

Vergelijking van serumconcentratie betaine van synthetische en natuurlijke oorsprong na
orale opname bij biggen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

voederproef, betaine,
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Betaine is een noodzakelijk bestanddeel van de dagelijkse voeding van varkens. In dit
experiment zullen we nagaan of de oorsprong van betaine als voederadditief (natuurlijk tov
synthetisch) een meetbare invloed heeft op de bloedconcentratie van betaine bij biggen
onmiddellijk en tot 12 uur na opname. Indien in deze pilootproef hiervoor aanwijzingen zijn,
wordt in een vervolg-experiment gebaseerd op deze verkennende studie een dierproef met
statistische onderbouw gepland.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Betaine heeft in het lichaam een beschermende functie. Deze is goed gekend bij hittestress.
Dieren en mensen zijn meer weerbaar tegen te hoge omgevingstemperaturen, wanneer er
voldoende betaine beschikbaar is ter hoogte van lever en nier. Indien er verschillen
gemeten worden tussen synthetische en natuurlijke betaine, zal in de samenstelling van het
rantsoen hiermee rekening worden gehouden

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

6

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

Handelingen: oraal goed gekend voedersupplement geven, IV catheter plaatsen, 14 x
bloedname op 12 u tijd via deze catheter. Negatieve effecten: veelvuldige manipulatie
gedurende 12 u; ernst = mild (vasthouden en catheter prikken);. Lot: na 1 week wordt de
proef herhaald, nadien worden de dieren geëuthanaseerd. De ernst wordt als licht
ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

een studie naar de verwerking van een stof door het lichaam na orale opname kan niet
diervrij of op een lagere diersoort worden uitgevoerd omwille van de fysiologische
verschillen

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
een eerste verkennende pilootproef wordt op 6 dieren uitgevoerd, 1 week later wordt de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk test herhaald op dezelfde dieren. De resultaten uit deze proef zijn bepalend om eventueel
een groter experiment te plannen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
de test gebeurt op het doeldier zelf
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de technische uitvoering van dit experiment gebeurt door een ervaren ploeg van goed
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, opgeleide mensen, de dieren worden op stro gehuisd in groep. De stress is vooral
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
gerelateerd aan de veelvuldige manipulaties en deze worden gegroepeerd op 2 x 12u tijd.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Kunnen metabolieten van muis-microbiota gedrag beïnvloeden?
19/06/2020-01/06/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Muizengedrag, Microbioom-mediatoren, gen-omgeving interactie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het is geweten dat zowel genetisch profiel als omgeving een grote impact hebben op
fysiologie en gedrag van de mens. We weten ook dat het persoonlijke microbioom een
invloed heeft op onze fysiologie, maar hoe en waarom is nog niet bekend. In deze studie
worden 4 metabolieten onderzocht die geproduceerd worden door het microbioom van de
muis, en in het bloed van een gezonde muis worden aangetroffen. Wij onderzoeken in dit
project de invloed van deze 4 stoffen op het gedrag van 2 verschillende muizenstammen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Fenotypische variabiliteit (bvb bij identieke tweelingen) kan door verschillende
omgevingsfactoren ontstaan. De samenstelling van het microbioom is een belangrijke
omgevingsfactor, maar het is nog niet bekend in welke mate ons individueel microbioom
ons helpt of ons ziek maakt. In de kliniek worden al fecale microbioomtransplantaties
gedaan tegen darmziektes maar ook bij depressie and angststoornissen. Identificatie van
nieuwe mediatoren van het microbioom kan helpen om nieuwe medicatie ter behandeling
van chronische ziektes te vinden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

432

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden geinjecteerd met co-metabolieten en hun gedrag wordt getest. Wij
verwachten geen negatieve effecten van de injecties. Het gedrag van de muizen wordt
getest in protocols die geen of weinig stress veroorzaken. Een deel van de muizen wordt
ook getest op epilepsiegevoeligheid omdat de co-metabolieten mogelijk epilepsie kunnen
verhelpen. Die gedragstest kan tot ernstige clonische krampen leiden. Als clonische krampen
langer dan 90 s duren, wordt het dier onmiddellijk geeuthanaseerd. Na het testen worden
alle dieren geeuthanaseerd.De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 dit project bestuderen we de effecten van door het microbioom geproduceerde
afbraakproducten op zoogdiergedrag. Complex gedrag zoals activiteit, emotioneel gedrag
en epilepsie is afhankelijk van een functioneel centraal zenuwstelsel en wordt gemeten aan
de hand van gedrag. Dit kan niet getest worden in celcultuur.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Nauwkeurige statistische overwegingen zorgen dat niet meer dieren gebruikt worden dan
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk nodig voor het onderzoek en de wetenschappelijke vraagstelling. Verder zullen de
verschillenden gedragstesten gecombineerd worden in één experiment om het aantal
proefdieren gebruikt worden.
betrokken dieren zoveel mogelijk te reduceren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Muis is een zoogdiermodel met sterke anatomische, fysiologische en genetische
gelijkenissen met de mens en met tal van parallelen voor condities die in de kliniek gezien
worden. Voor de studie van de interactie tussen microbioom en gastheer heeft de muis de
meest relevante parallelen met de mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Pijn en stress worden geminimaliseerd door de dieren samen te huizen, voorziening van
verrijkingsmateriaal in de kooi, het aantal manipulaties te beperken en waar nodig
verdovingen te gebruiken. Als clonische krampen in de epiliepsiegevoeligheidstesten langer
dan 90 s duren, wordt het dier onmiddellijk geeuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van borstkanker (orthotopisch)
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, borst kanker
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan
standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetrageneesmiddelen in muismodellen voor borstkanker te bepalen. Tot op heden is dit een
broodnodige medische noodzaak voor de behandeling van borstkanker

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
borstkanker. Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een beter
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
therapeutisch profiel (hogere concentratie met minder bijwerkingen)
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

143

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

Borstkanker cellen worden in het borstweefsel geïnjecteerd en de tumorgroei wordt
gemeten zolang het volume 2000 cm3 bereikt. De dieren zullen kleine bijwerkingen ervaren.
De pijnscore is matig. Ze worden op humane wijze geëuthanaseerd zodra de tumor het
volume van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit
gebeurt door enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor.
Aangezien deze omgeving zeer complex is, kan de reële situatie niet nagebootst worden in
vitro, en is het gebruik van muismodellen essentieel om een correcte activatie van de
prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze
studie worden borstkanker cellijnen van menselijke of dierlijke oorsprong gebruikt om de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
werkzaamheid van tetra-medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens de experimenten worden de dieren nauwlettend gevolgd en worden de nodige
maatregelen genomen (pijnverlichting of euthanasie indien nodig). Dit zorgt ervoor dat de
resultaten beter vertaalbaar zijn van dier naar mens. De muizen worden op humane wijze
geëuthanaseerd zodra de tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.
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Niet-technische titel van het project

Methodologie ontwikkeling om communicatie en coördinatie tussen celpopulaties beter te begrijpen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

neuronale activiteit; microscopie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we de mogelijkheden van een nieuwe microscoop aantonen om simultaan activiteit in neuronen
op verschillende locaties te meten. Onze focus ligt op: (1) een experimenteel protocol op te stellen voor deze dubbele
microscoop; (2) om gesynchroniseerd neuronale activiteit te meten op 2 locaties in de hersenen en (3) om neuronen
in één regio te activeren en de activiteit van andere neuronen die met de geactiveerde neuronen verbonden zijn, op
te nemen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit project is nodig om een nieuwe beeldvormingsmethode te valideren. Wanneer we deze methode openbaar
maken en ze wordt toegepast in experimenten, zal ze meer en betere informatie per experiment aanleveren.
Daardoor zullen onderzoekers neuronale circuits kunnen verkennen die tot nu toe onmogelijk rechtstreeks te
bestuderen waren. Bovendien zal het mogelijk zijn om het aantal dierproeven dat nodig is voor bepaalde
experimenten te verminderen door de beeldvorming op twee locaties tegelijk uit te voeren en zo gematchte data te
genereren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

20 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld Dieren worden kort na geboorte op P0-P1 verdoofd en intraventriculair geïnjecteerd met een virale vector. Dieren
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor worden op verschillende leeftijden (P7, P14 tot P30) gedood, waarna het hersenenweefsel wordt geïsoleerd voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
verdere studies. De pijnscore is licht.
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien het doel is om het nut van een nieuwe microscopiemethode te demonstreren in complex hersenweefsel,
waardoor we extra informatie uit ieder experiment kunnen halen, is er geen alternatief voor dit soort experimenten.
Preliminaire experimenten in celcultuur en lagere diersoorten (D. rerio larven) tonen aan dat deze methodologie ook
in zoogdier hersenweefsel kan werken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Aangezien het een demonstratie-experiment betreft en het doel is om een experimenteel protocol te optimaliseren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk zonder verschillen tussen groepen aan te tonen, is slechts een beperkt aantal dieren nodig.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De hersenen van muizen zijn een goed model om aan te tonen dat onze methodologie toepasbaar is in complex gelaagde neuronale netwerken. Daarenboven zijn muizen ook ideaal aangezien we kunnen gebruik maken van de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
vele genetische fluorescente reporter systemen die in deze diersoort zijn uitgewerkt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 op heel jonge leeftijd (P0-P1) geanestheseerd door die op ijs te plaatsen, vooraleer de injecties in
de hersenen uitgevoerd worden. Om koudeschade aan de huid te vermijden zal gebruik gemaakt worden van
papieren doekjes die op de koudeplaat gelegd worden. De muizenpups worden zo snel mogelijk na injectie terug
opgewarmd tot 37C en in hun originele nest geplaatst. Tijdens de eerste uren worden ze opgevolgd om zeker te zijn
dat de moeder de geinjecteerde pups niet verwaarloost. Normale ontwikkeling van de pups wordt dagelijks
gecontroleerd.

142
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van glioblastoma
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, glioblastoma, hersentumor
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan de
standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetrageneesmiddelen in muismodellen voor glioblastoma te bepalen. Tot op heden is dit een
broodnodige medische noodzaak voor de behandeling van glioblastoma

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën
voorglioblastoma. Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een
beter therapeutisch profiel (hogere concentratie met minder bijwerkingen)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120

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

Glioblastoma cellen worden onder de huid geïnjecteerd en de tumorgroei wordt gemeten
tot dat het volume 2000 cm3 bereikt. De dieren zullen kleine bijwerkingen ervaren. De
pijnscore is matig. Ze worden op humane wijze geëuthanaseerd zodra de tumor het volume
van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit
gebeurt door enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor.
Aangezien deze omgeving zeer complex is, kan de reële situatie niet nagebootst worden in
vitro, en is het gebruik van muismodellen essentieel om een correcte activatie van de
prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze
studie worden glioblastoma cellijnen van menselijke of dierlijke oorsprong gebruikt om de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
werkzaamheid van tetra-medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens de experimenten worden de dieren nauwlettend gevolgd en worden de nodige
maatregelen genomen (pijnverlichting of euthanasie indien nodig). Dit zorgt ervoor dat de
resultaten beter vertaalbaar zijn van dier naar mens. De dieren worden op humane wijze
geëuthanaseerd zodra de tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van longkanker
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, longkanker
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan de
standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetrageneesmiddelen in muismodellen voor longkanker te bepalen. Tot op heden is dit een
broodnodige medische noodzaak voor de behandeling van longkanker

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor
longkanker. Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een beter
therapeutisch profiel (hogere concentratie met minder bijwerkingen)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

120

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

Longkanker cellen worden onder de huid geïnjecteerd en de tumorgroei wordt gemeten tot
dat het volume 2000 cm3 bereikt. De dieren zullen kleine bijwerkingen ervaren. De
pijnscore is matig. Ze worden op humane wijze geëuthanaseerd zodra de tumor het volume
van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit
gebeurt door enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor.
Aangezien deze omgeving zeer complex is, kan de reële situatie niet nagebootst worden in
vitro, en is het gebruik van muismodellen essentieel om een correcte activatie van de
prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze
studie worden longkanker cellijnen van menselijke of dierlijke oorsprong gebruikt om de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
werkzaamheid van tetra-medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens de experimenten worden de dieren nauwlettend gevolgd en worden de nodige
maatregelen genomen (pijnverlichting of euthanasie indien nodig). Dit zorgt ervoor dat de
resultaten beter vertaalbaar zijn van dier naar mens. De dieren worden op humane wijze
geëuthanaseerd zodra de tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe mogelijke therapie voor de behandeling van borstkanker (xenograft)
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Chemotherapie, preklinische werkzaamheid, borstkanker
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Tetra-geneesmiddelen zijn prodrugs die efficiënter en veiliger kunnen werken dan
standaard chemotherapie. Het doel van deze studie is om de in vivo effectiviteit van Tetrageneesmiddelen in muismodellen voor borst kanker te bepalen. Tot op heden is dit een
broodnodige medische noodzaak voor de behandeling van borst kanker

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
borst kanker. Deze zijn gebaseerd op bestaande chemotherapeutica, maar hebben een beter
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
therapeutisch profiel (hogere concentratie met minder bijwerkingen)
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

209

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

Borstkanker cellen worden onder de huid geïnjecteerd en de tumorgroei wordt gemeten
zolang het volume 2000 cm3 bereikt. De dieren zullen kleine geëuthanaseerd zodra de
tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De prodrugs zijn ontworpen zodat ze op een specifieke manier geactiveerd worden. Dit
gebeurt door enzymes die voornamelijk aanwezig zijn in de micro-omgeving van de tumor.
Aangezien deze omgeving zeer complex is, kan de reële situatie niet nagbootst worden in
vitro, en is het gebruik van muismodellen essentieel om een correcte activatie van de
prodrug te bekomen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zijn statistische methoden gebruikt om te berekenen hoeveel dieren per groep nodig zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de experimenten relevant te maken. Deze zijn gebaseerd op:
-) proefexperiment
proefdieren gebruikt worden.
-) eerdere resultaten met vergelijkbare verbindingen
-) expertise van onze medewerkers.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen worden algemeen geaccepteerd in preklinische kankeronderzoeken. In deze
studie worden borstkanker cellijnen van menselijke of dierlijke oorsprong gebruikt om de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
werkzaamheid van tetra-medicamenteuze therapie te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens de experimenten worden de dieren nauwlettend gevolgd en worden de nodige
maatregelen genomen (pijnverlichting of euthanasie indien nodig). Dit geeft het project een
beter vertaalbaar van dier naar mens. De dieren worden op humane wijze opgeofferd zodra
de tumor het volume van 2000 cm3 bereikt.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Tracering van de celoorsprong van melanoom uitzaaiingen
03/08/2020 - 02/08/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Kanker, melanoom, uitzaaiing, groei
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een melanoom bestaat uit verscheidene celgroepen die verschillen qua groeisnelheid,
mogelijkheid om door weefsels te bewegen en agressiviteit naar uitzaaiing toe. Eerder
uitgevoerd onderzoek toonde aan dat niet alle celgroepen evenzeer bijdragen aan de groei
en/of uitzaaiing van een tumor. Zo liggen dichtbij bloedvaten sneldelende cellen die de
grootste bijdrage leveren aan de tumormassa. Aan de rand van de tumor liggen dan weer
traagdelende cellen die aanleiding geven tot uitzaaiingen. Wanneer deze traagdelende
cellen uitzaaien naar een nieuw orgaan, moeten ze sneller gaan delen om aanleiding te
kunnen geven tot een groeiende metastase. Dit project onderzoekt hoe dit gebeurt en of
alle (of slechts sommige) uitzaaiende cellen aanleiding kunnen geven tot een groeiende
metastase.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het is cruciaal om te weten of alle of slechts sommige migrerende cellen kunnen aanleiding
geven tot groeiende metastasen. Indien slechts specifieke celpopulaties bijdragen tot groei
van uitzaaiing, kan de uitroeiing van deze cellen (in tegenstelling tot alle cellen) voldoende
zijn voor behandeling. We weten dat celgroepen verschillend reageren op chemo- of
immunotherapie. Wanneer we weten welke celpopulatie uitzaaiingen veroorzaakt en in
stand houdt, kunnen we trachten hiertegen een gerichte behandeling te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Voor ons eerste pilootexperiment voorzien we 75 muizen.

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

De muizen wordt geinjecteerd met kankercellen langs een bloedvat in de staart, of in het
onderhuids vetweefsel. Daarnaast wordt een injectie in de buikholte toegediend om de
cellen fluorescent te doen oplichten in verschillende kleuren, zodat we kunnen volgen welke
celfracties bijdragen tot de groei van metastasen. We verwachten geen belangrijke
negatieve effecten van het geinjecteerde product. We verwachten dat deze dieren
(uitgezaaide) kanker ontwikkelen, wat kan leiden tot zwakte, gewichtsverlies, pijn en
mogelijks kortademigheid of misselijkheid. Muizen worden opgeofferd bij het optreden van
symptomen, zodat de duur maximaal wordt beperkt. Aldus is de ernstgraad matig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om uitzaaiing en groei van uitzaaiing te kunnen onderzoeken moeten we gebruik maken
van een levend model waarin cellen kunnen invaderen, migreren en groeien. Het is
bovendien cruciaal voor ons onderzoek om deze processen in aanwezigheid van een
functioneel immuunsysteem en andere orgaancellen te bestuderen. Dit draagt in het
bijzonder bij aan de vertaalbaarheid van het onderzoek naar mensen (en dus
kankerpatiënten) toe.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In dit pilootproject trachten we de omstandigheden (medicatiedosis, tijdsverloop, etc.) van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het onderzoek op punt te stellen zodat in de eigenlijke dierenexperimenten die volgen het
aantal gebruikte dieren kan worden beperkt. Het gebruikte dierenaantal in dit piloot
proefdieren gebruikt worden.
experiment is gebaseerd op onze expertise met primaire tumorgroei (in tegenstelling tot
uitzaaiingen), en op onze expertise met het gebruik van cel injectie om uitzaaiingen te
bestuderen. Bovendien zullen resultaten van dit pilootexperimenten al kunnen meetellen
voor het eigenlijke onderzoek (en zo experimenten verder beperken).
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Ons onderzoek vereist een diersoort die melanoom kan onwikkelen op een manier die
gelijkaardig is aan mensen. Zoals vermeld is een intact immuunsysteem en anatomie
gelijkaardig aan die van mensen ook een vereiste. Ons muismodel is de laagste diersoort
waarin dit mogelijk is.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om We kiezen voor tijdspunten waarop (uitgezaaide) tumorgroei zo kort mogelijk gehouden
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, wordt. Muizen worden nauwgelet gemonitord waarbij we euthanasie toepassen indien
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
vooropgestelde humane eindpunten (naar lijden en welzijn toe) worden overschreden.
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zoektocht naar alternatieve therapieën voor de ziekte van Alzheimer.
01/09/2020 - 31/08/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Alzheimer, neurodegeneratieve ziekten, gamma-secretase
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De hersenen zijn het meest complexe orgaan en een falen ervan kan ondermeer leiden tot
diverse vormen van dementie. Om medicatie te ontwikkelen is fundamenteel onderzoek
naar het functioneren van de hersenen en zenuwcellen een noodzakelijke stap om zo de
basismechanismen te doorgronden die ten gevolge van ziekte beginnen te falen.
Dit project heeft tot doel moleculen te testen die gericht zijn op pathogene mechanismen
die leiden tot de ziekte van Alzheimer, met als doel hun potentiële therapeutische effecten
te onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het begrijpen van de onderliggende moleculaire mechanismen van neurodegeneratie kan
ons helpen om nieuwe therapieën te ontwikkelen voor neurodegeneratieve ziekten.
In dit project zullen we moleculen testen op hun potentiële therapeutische effecten bij de
ziekte van Alzheimer. De resultaten kunnen initiële prototypes opleveren voor verdere
therapeutische ontwikkeling.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

581

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte graad van pijn, lijden en letsel is gering. De dieren zullen voornamelijk
gebruikt worden als donor voor hersenweefsel voor primaire culturen. De dieren worden
volgens de geijkte procedures geëuthanaseerd waarna weefsels worden geïsoleerd.
Een aantal pasgeboren dieren zal worden onderworpen aan faciale ader injecties met virale
vectoren om kleine antilichamen in de hersenen tot expressie te brengen om hun effecten
op hersenpathologie van de ziekte van Alzheimer te onderzoeken. Een beperkt aantal dieren
wordt aan gedragstesten onderworpen om hersenpathologie te kunnen correleren met
veranderingen in geheugen of cognitie.
De dieren worden volgens de geijkte procedures geëuthanaseerd waarna weefsels worden
geïsoleerd. De ernst van het project wordt als licht ingeschat

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De hersenen zijn het meest complexe orgaan. Om te begrijpen hoe neurodegeneratie
optreedt en hoe dit te voorkomen, moeten neuronale functies in de context van het
hersenweefsel worden onderzocht, wat het gebruik van proefdieren motiveert.
Veranderingen in de zenuwcel kunnen we deels ontrafelen in zenuwculturen. Hiervoor zijn
primaire culturen afgeleid van embryonaal hersenweefsel ideaal gezien hun zeer
gelijkaardige differentiatie en polarisatie. Hierdoor blijven dit de beste cultuurmodellen om
neurodegeneratie in vitro te bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Alleen al door gebruik te maken van primaire zenuwculturen, kunnen we belangrijke
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aspecten van de fundamentele moleculaire mechanismen in de fysiologie en
neurodegeneratie bestuderen: hoewel ze zijn afgeleid van embryonaal weefsel, verminderen
proefdieren gebruikt worden.
culturen het gebruik van dieren omdat belangrijke inzichten kunnen worden verkregen op
celkweekniveau voordat ze bij dieren worden getest.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is een wijd verspreid diermodel om onderzoek te doen naar aandoeningen van de
hersenen omwille van de beschikbaarheid van robuste biochemische en fysiologische testen
die mogelijks kunnen gecorreleerd worden met gedragstesten. Er zijn ook heel wat
neurodegeneratieve ziekten die via genetische wijziging gemodelleerd zijn in muizen. Met
deze modellen kunnen geneesmiddelen bij dieren worden geëvalueerd voordat ze bij
mensen worden getest. In deze aanvraag worden een beperkt aantal dieren gebruikt voor
experimentele tests.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om te verzekeren dat de muizen zo min mogelijk stress hebben krijgen ze
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, kooiverrijkingsmateriaal en worden ze dagelijks opgevolgd voor tekenen van stress of
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
ziekte.
beperken.

147
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nabootsen van nieuwe genetische ziekten in muizen, met de bedoeling van de symtomen
beter te begrijpen en deze beter te kunnen behandelen
15 sept. 2020 - 14 sept. 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

genetische ziekte, mentale beperking, ontwikkelingsachterstand, spierspanning, epilepsie,
kanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De zogenaamde "PP2A-syndromen" zijn nieuwe genetische ziekten, ontdekt in 2015,
waarvan vooralsnog zeer weinig geweten is, hetgeen de behandeling van deze patiënten
zeer bemoeilijkt. In dit project bootsten we deze ziekten na in muizen, zodat we een
studiemodel bekomen waarin de symptomen, ziektemechanismen en
behandelingsmogelijkheden kunnen bestudeerd worden. Dit alles moet leiden tot een beter
management van deze ziekten, en een verbeterde levenskwaliteit van de betrokken
kinderen en hun families.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De PP2A-syndromen zijn nieuwe en zeldzame ziekten, waarover op dit moment nog maar
weinig is geweten. Door deze ziekten na te bootsen in muizen kunnen we meer te weten
komen over de symptomen en verschillende behandelingsmogelijkheden uittesten. Dit zal
de levenskwaliteit van de patiënten ten goede komen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

1258

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

Verwachte negatieve effecten en verwachte graad van ernst: licht, of onbekend. Lot van de
dieren: euthanasie bij beëindigen van de proef, of indien humane eindpunten bereikt
zouden worden, dit is indien (i) de muis niet meer eet of drinkt, (ii) de muis 15% van zijn
lichaamsgewicht verliest op 1-2 dagen tijd of als hij meer dan 20% van zijn gewicht verliest
sinds de start van het experiment, (iii) de muis ernstige respiratoire problemen heeft of
problemen heeft met de bloedcirculatie, (iv) als het gedrag van de muizen zeer afwijkend is
(bvb. abnormale tonus van spieren), (v) als het uitzicht van de muizen wijst op ziekte/onwel
zijn (vacht, positie oren) (vi) als een ernstig fenotype waargenomen wordt. Methode van
euthanasie: overdosis slaapmiddel.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muizen

De hersenen is een van onze meest complexe organen waarin communicatie tussen de
zenuwcellen essentieel is, en waarmee het in deze ziekten ergens fout loopt. Dit heeft ook
gevolgen voor het hele organisme. Deze complexiteit kunnen we nooit bestuderen in een
celmodel - hiervoor is een diermodel nodig waarin het hele orgaan en de effecten op het
gedrag, symptomen, ... in het hele organisme kunnen nagegaan worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De kweek van de dieren wordt zodanig opgezet dat alle nakomelingen gebruikt kunnen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden, ofwel als deel van de experimentele groep, ofwel als deel van de controlegroep.
Ook de chronologische volgorde van de specifieke experimenten is doordacht, zodat
proefdieren gebruikt worden.
maximale informatie kan verkregen worden uit één muis.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Lagere diersoorten, bvb fruitvliegjes of zebravisjes, kunnen niet gebruikt worden, omdat ze
minder PP2A genen hebben, waardoor we niet precies hetzelfde genetische foutje kunnen
introduceren als datgene wat bij de mens de ziekte veroorzaakt. Muizen daarentegen
hebben evenveel PP2A genen als mensen: hierin kunnen we deze ziekten dus exact
nabootsen en ook complexe zaken zoals ‘gedrag’ onderzoeken. Dit maximaliseert dus de
kans op een goed 'model' voor deze syndromen, waarvan de bevindingen terug naar de
mens kunnen vertaald worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om dagelijkse opvolging; verrijking van de kooi met nestmateriaal, houten blokjes, ..; pijnstilling;
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, of euthanasie indien humane eindpunten zouden bereikt worden.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project

Rol van kation kanalen in de maturatie en migratie van dendritische cellen in de long.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020 - 01/10/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Dendritische cellen, Ionenkanalen, asthma, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is onderzoeken of TRP kanalen, een groep ionenkanalen, een rol spelen in
astma. Tijdens de ziekte van astma treedt er een verstoring op van de normale immunologische
processen en reageert het lichaam op ongevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld huisstofmijt of pollen.
Recente bevindingen uit onze onderzoeksgroep hebben aangetoond dat TRP kanalen een belangrijke
rol kunnen spelen in het sturen van deze immunologische processen. Daarnaast heeft eerder
onderzoek ook aangetoond dat dendritische cellen, een type immuun cel, een cruciale rol speelt in het
ziekteproces van astma. Daarom bestuderen we in dit project de rol van TRP kanalen in dendritische
cellen in een dierenmodel dat astma nabootst. De uitkomst van dit project kan mogelijks leiden tot
nieuwe inzichten, nieuwe behandelingen en de ontwikkelingen van nieuwe geneesmiddelen in de
strijd tegen astma.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Dit project kan leiden tot de identificatie van nieuwe spelers betrokken bij de initiatie van astma. Op
termijn kan dit leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen voor
astmapatiënten. Daarnaast zal dit project ook verder bijdragen aan de kennis over het complexe
ziekteproces van astma. Finaal kan de kennis verkregen uit dit project ook gebruikt worden voor
onderzoek naar andere aandoeningen veroorzaakt door verstoringen in het immuunsysteem, zoals
bijvoorbeeld psoriasis.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

492

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de 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 verwachte negatieve effecten voor de muizen worden gecategoriseerd als mild. De muizen worden
via de neus blootgesteld aan huisstofmijt om zo een astma model te induceren. Tijdens deze inductie
worden de dieren kort verdoofd om eventueel ongemak te minimaliseren. Sommige muizen zullen ook
via de neus behandeld worden met lage concentraties van een middel dat specifieke ionenkanalen
blokkeert. Ook hier worden de muizen kortstondig verdoofd om eventuele ongemakken te
minimaliseren. De dieren worden op het einde van de experimenten geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Tijdens deze studie gebruiken we een dierenmodel om astma te bestuderen. Aangezien er op dit
moment geen in vitro methoden bestaan, die ons toelaten om het complexe ziektemechanisme van
astma na te bootsen, zijn we genoodzaakt om dieren te gebruiken tijdens onze experimenten.
Daarnaast focust dit project zich op dendritische cellen, een type immuun cel. Onze kennis omtrent
dendritische cellen is voornamelijk verkregen via experimenten uitgevoerd op muizen. Deze schat aan
kennis maakt het correct uitvoeren van de geplande experimenten makkelijker en minimaliseert het
ongemak bij de dieren

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Een uitvoerige analyse van bestaande literatuur werd gedaan om te bepalen welke experimenten
noodzakelijk zijn om de doelstellingen te voltooien. De literatuur wordt ook verder opgevolgd tijdens
de duur van het project zodat er geen overbodige experimenten uitgevoerd worden. Daarnaast werd
ook een statistische analyse uitgevoerd om te bepalen hoeveel dieren noodzakelijk zijn om een
statistisch significant effect te meten. Dit zorgt ervoor dat de kleinste hoeveelheid proefdieren
gebruikt wordt.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

We hebben gekozen voor de muis omdat de kennis omtrent astma en de rol van dendritische cellen
het best beschreven is in muizen. Daarnaast zijn alle experimentele procedures die we plannen al
eerder uitgevoerd en geoptimaliseerd voor muizen. Dit zorgt ervoor dat de geplande experimenten
kunnen uitgevoerd worden met de minst mogelijke negatieve effecten voor de dieren.

Verklaar de maatregelen die 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 kunnen milde last ondervinden van het toedienen van de huisstofmijt via de neus. Om dit
ongemak te beperken wordt het dier kortstondig verdoofd. Nadien, wordt het dier opgevolgd tot het
volledig terug bij bewustzijn is. Daarnaast zullen de dieren dagelijks gecontroleerd worden op
verschillende factoren zoals: beweging, agressiviteit, isolatiegedrag, eet – en drinkpatroon en
lichaamsgewicht. In het geval dat het dier 10% van zijn lichaamsgewicht verliest of
abnormaal/asociaal gedrag vertoont, zal het dier van nabij opgevolgd worden en indien nodig
geëuthanaseerd worden.

149
Niet-technische titel van het project

Identificatie van moleculen verantwoordelijk voor bloedvatdefecten bij hartfalen en dementie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 September 2020 - 31 Augustus 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartfalen; dementie; bloedvatdefecten
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In deze studie willen we nieuwe moleculen identificeren die kunnen helpen om hartfalen en vasculaire
dementie (een vorm van dementie te wijten aan verstoorde doorbloeding van de hersenen) te
bestrijden.
Meer dan de helft van de patiënten met hartfalen (HF) lijdt aan een vorm met behoud van
ejectiefractie (het volume dat door het hart telkens uitgepompt wordt; HFpEF). Zowel HFpEF als
vasculaire dementie komen vooral voor bij patiënten die lijden aan overgewicht, suikerziekte en/of
hoge bloeddruk, aandoeningen die gekenmerkt worden door bloedvatdefecten. Bij HFpEF en
vasculaire dementie wordt inderdaad een lager aantal bloedvaten in hart of hersenen waargenomen.
Via analyse van het geheel van aangemaakte moleculen ("genoom-wijd" expressieprofiel) in de
bloedvatcellen en de veranderingen in dat profiel tijdens het ziekteverloop, zullen we nagaan welke
moleculen dit verlies aan bloedvaten aansturen. Zulke moleculen zouden doelwitten kunnen zijn in
behandelingsstrategieën.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Hoe de specifieke bloedvatveranderingen tijdens ontwikkeling van HFpEF en vasculaire dementie
aangestuurd worden, is helemaal niet gekend. Er zijn ook nog geen behandelingen voor deze ziekten.
Deze studie zal essentiële kennis verschaffen over hoe het vaatverlies in hart en hersenen bij deze
ziekten precies veroorzaakt wordt. De sturende moleculen die we zullen identificeren, kunnen nieuwe
doelwitten vertegenwoordigen om vaatverlies te vermijden en de voortgang van de ziekten te
voorkomen of te vertragen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 152
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Handelingen: eenmalige injectie voor anesthesie gevolgd door terminale perfusie onder complete
anesthesie voor collectie van hart- en hersenweefsel.
Verwachte negatieve effecten: geen tengevolge van het experiment (terminaal experiment).
Graad van ernst: mild
Lot van de dieren: euthanasie (terminaal 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.

We gebruiken een ratmodel voor HFpEF dat de onderliggende aandoeningen van overgewicht,
diabetes en hoge bloeddruk vertoont, evenals vaatverlies in hart en hersenen. Voor de analyse van
organen in zulke complexe combinatie van klinische condities, zijn er geen alternatieve dierloze
methoden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor de genoom-wijde expressieanalyses werd het minimaal aantal dieren gerekend dat nog
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tegemoetkomt aan de gangbare aantallen per groep om biologisch relevante resultaten te bekomen,
gebaseerd op literatuur in gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften i.v.m. genoom-wijde
proefdieren gebruikt worden.
expressieanalyse.
Voor experimenten ter validatie van de meest veelbelovende moleculen, werd een power berekening
uitgevoerd, zodat het aantal dieren beperkt kan blijven tot het kleinste aantal dat statistisch
significante resultaten kan geven.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het hierboven vermelde ratmodel is momenteel het enige HFpEF model dat, zoals bij de patiënten, de
onderliggende aandoeningen van overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk vertoont, evenals het
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
bloedvatverlies.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Pijn en lijden in dit experiment zijn minimaal aangezien het een enkele injectie voor anesthesie
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, omvat. Het experiment is een terminaal experiment. De dieren worden geëuthanaseerd door
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
terminale perfusie onder complete verdoving.
beperken.

150
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Identificatie van een van de mechanisme die diabetes reguleert.
03/08/2020-02/08/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

diabetes, autoimmuun ziekte
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Diabetes is een ziekte waarbij de insuline producerende cel functie verstoord is, alsook de
levensvatbaarheid van deze cellen is aangetast. Deze tekortkoming brengt de cellen in een stresssituatie
met celdood als gevolg. Ons eerder onderzoek heeft 2 eiwitten geïdentificeerd als kandidaten die betrokken
zijn in deze celdood in muizen. In deze studie gebruiken we speciale muizen die spontaan diabetes
ontwikkelen, om aan te tonen dat deze 2 eiwitten samenwerken om de cellen functioneel te houden.
Verder zullen we en medicijn, dat deze stress kan verminderen, testen dit kan een mogelijk behandeling
voor deze ziekte worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Tegenwoordig is toediening van insuline de enige efficiënte behandeling voor diabetes. Het voorkomt de
ziekte niet maar houdt de ziekte onder controle. Via deze studie kunnen we een mogelijk mechanisme
vinden dat betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van de ziekte en bijgevolg de moeite waard is om verder
te onderzoeken. We willen tegelijkertijd al een mogelijke behandeling vinden. Dit zal een belangrijke
bijdrage leveren aan het verdere inzicht in deze ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

160

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

We zullen de dieren behandelen met een virus en medicijnen om de ontwikkeling van diabetes en de
preventie ervan te evalueren.De graad van ernst van deze dierenproeven wordt geschat op matig, omdat
de injectie en alle andere metingen niet als invasief of pijnlijk worden beschouwd. De muizen worden
geëuthanaseerd op het einde van 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.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Laboratoriumexperimenten met insulineproducerende cellen laten weinig correlatie zien met de functie
van deze cellen in het lichaam. Deze experimenten zijn ontwikkeld om de functie van deze twee proteïnen
te onderzoeken. Er zijn geen andere mogelijkheden om dit te bestuderen. Het is niet mogelijk om diabetes
te induceren in lagere diersoorten.
Er is een berekening uitgevoerd om het minimale aantal geschikte proefdieren in te schatten die nodig zijn
om verschillen in de verschillende groepen waar te nemen.
Het aantal werd berekend op basis van eerder gepubliceerde resultaten. De grootte van de groepen
waarborgt een zinvolle analyse.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We gebruiken een muismodel dat spontane diabetes ontwikkeld, dat genetische relevant is voor de
menselijke ziekte. Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. Experimentele data over de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
functie van diabetes in muizen kan relevant zijn voor het begrijpen van diabetes in mensen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 worden dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies, lethargie etc.de muizen zullen tot
het eindstadium worden gevolgd, maar bij gewichtsverlies >20% zal euthanasie worden toegepast. Geen
van de muizen zullen in het experiment blijven indien ze een ziekte ontwikkelen. Anesthetica zal worden
gebruikt om het lijden te minimaliseren. Ervaren proefdier onderzoekers zullen de injecties en controles
uitvoeren.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Ontwikkeling van een nieuw, DNA-gebaseerde vaccinplatform in varkens
01/08/2020-31/07/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vaccin platform, veterinair vaccin
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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. De werkzaamheid van deze technologie werd onlangs
aangetoond in muizen, hamsters en varkens. In dit pilootexperiment zal deze technologie worden
toegepast op een alternatief drager virus dat mogelijks beter vermenigvuldigt in varkens dan het
huidige gebruikte drager virus. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een vaccin waarbij het
drager virus, dat eiwitten codeert van pathogenen bij het varken, goed wordt gelanceerd en zodanig
kan vermenigvuldigen dat deze eiwitten voldoende tot uiting komen om een beschermende
immuunreactie uit te lokken bij het varken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Huidige vaccins bestaan voornamelijk uit levend afgezwakt virus of geïnactiveerd virus (of immunogeen
proteïne). Levend afgezwakte vaccins bieden een efficiënte bescherming, maar er is steeds een kans dat
dit afgezwakt virus kan terugkeren naar een schadelijke 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

220

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

Handelingen die bij het dier zullen worden uitgevoerd zijn (i) toediening van vaccins en (ii) regelmatige
bloedname.
De toediening gebeurt via naald-vrije, transdermale of subcutane weg en verwacht wordt dat het dier
hier slechts lokaal een ongemak van ondervindt. Regelmatige bloedname zal worden uitgevoerd door
ervaren dierenverzorgers en zal gebeuren via aderlijke punctie. Het varken zal hiervan lichte hinder
ondervinden. Mogelijke negatieve effecten zullen nauwgezet worden opgevolgd. Alle dieren zullen na
afloop van de proef humaan geëuthanaseerd worden door intraveneuze toediening van een barbituraat.
De gebruikte toedieningswijze en manipulaties werden reeds toegepast in een eerder goedgekeurd
project waarbij de dieren weinig tot geen hinder van de toediening ondervonden. Ook voor dit project
wordt het ongemak ingeschat als "licht".

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Momenteel zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om het uitlokken van een immuunreactie bij een
varken in silico, in vitro of ex vivo te evalueren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In een eerder goedgekeurd project werd het percentage dieren dat een immuunreactie vertoont, correct
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk ingeschat voor een bepaald drager virus. Van het huidige drager virus wordt verondersteld dat het beter
repliceert in het varken. Door een gelijkaardige, mogelijks licht onderschat, percentage toe te kennen
proefdieren gebruikt worden.
aan het huidige drager virus, vergroot de kans op de detectie van een "Responder" dier, zodat zodoende
een herhaling van het experiment met grotere groepen wordt vermeden. De bepaling van dit percentage
voor dit drager virus maakt eveneens deel uit van deze projectaanvraag.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het varken is de doelwitspecies voor het voorgestelde vaccin en momenteel zijn er geen alternatieve
modellen beschikbaar die het mogelijk maken om de immuunrespons van een varken te bepalen.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Gebaseerd op eerder uitgevoerde studies in varkens en data uit de humane geneeskunde betreffende het
gebruikte vector virus, 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. Bijkomend worden de dieren voorzien van vers stro en wordt de omgeving verrijkt met speeltjes
zoals een bal.
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Niet-technische titel van het project

In vivo studie van een nieuwe klasse van glucose opname inhibitoren als potentiële kankerbehandeling

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/09/2020 - 14/09/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Glucose opname inhibitor, toxiciteit, oncostatisch

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een eerste doelstelling van dit project is om in vivo de toxiciteit in muizen te bepalen van een nieuwe
klasse van competitieve glucose opname inhibitoren die het overactieve glucose metabolisme in
kankercellen zouden inhiberen. Van deze familie van verbindingen werd aangetoond dat ze glucose
opname competitief inhiberen en de vermenigvuldiging van longkankercellen in vitro dosis-afhankelijk
tegengaan. Omwille van het competitieve karakter wordt ofwel geen, ofwel een minimale toxiciteit
verwacht. Als dit inderdaad het geval is, zullen nadien experimenten worden opgezet om de effectiviteit
van deze stoffen te testen bij muizen geïmplanteerd met tumoren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Als de toxiciteit van deze nieuwe klasse van competitieve glucose opname inhibitoren inderdaad
onbestaande of minimaal is, zullen nadien experimenten worden opgezet om de effectiviteit van deze
stoffen te testen bij muizen geïmplanteerd met tumoren. Het cruciale voordeel van deze nieuwe klasse
van stoffen is dat ze de overactieve glucose opname in kankercellen zouden moeten tegengaan zonder
de basale glucose opname in de reguliere lichaamscellen te inhiberen. Dit zou de kankercellen gevoeliger
maken aan chemotherapeutica en bestraling, of zelfs op zichzelf al celdood induceren. Hoe aggressiever
de kanker, hoe actiever het glucose metabolisme en hoe sterker de verwachte inhibitie door deze nieuwe
stoffen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Naaktmuizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

39

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 behandeld worden met een nieuwe klasse van compounds om de toxiciteit ervan na te
gaan. Ze zullen matige pijn lijden bij het toedienen van de middelen. De dieren zullen geëuthanaseerd
worden op het einde van het experiment of wanneer humane eindpunten bereikt zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit is een in vivo toxiciteitsstudie om informatie te voorzien voor een eventuele preklinische studie in
muizen die geïmplanteerd worden met tumoren. In tegenstelling tot in vitro studies met
geïmmortaliseerde cellijnen, is in een dergelijk in vivo model de micro-omgeving van de tumor aanwezig
en is dit model beter in staat resultaten van klinische studies te voorspellen. Experimenten in levende
dieren kunnen dus niet vermeden worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Dit is een proefexperiment met als doel in de toekomst geen dieren onnodig te laten lijden. Het aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dieren dat wordt gebruikt is het minimum aantal dieren nodig om besluiten te kunnen trekken uit deze
studie.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Voor deze toxiciteitsstudie zullen naaktmuizen gebruikt worden, dezelfde muissoort die gebruikt zou
moeten worden voor de eventuele toekomstige preklinische studie. Deze muizen dienen
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
immuundeficiënt te zijn om implantatie van menselijke tumorcellen mogelijk te maken.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 zullen gehuisvest worden in een sociale omgeving en zullen dagelijks gecontroleerd worden op
tekenen van fysieke of psychische ongemakken. Wanneer de dieren gewicht verliezen zullen zij gevoed
worden met een zacht dieet en zullen houten stokjes worden voorzien tot ze hersteld zijn. De dieren
zouden in dit experiment in het ergste geval matige pijn lijden en er zullen geen operaties uitgevoerd
worden op de dieren. Er zal steeds rekening gehouden worden met de humane eindpunten.
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Niet-technische titel van het project

Een continu intraveneus infuus van een testcomponent via een dubbel lumen katheter in een muizen
model voor kritieke ziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/09/20-01/09/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

kritieke ziekte , spierafbraak , katheter
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Onze kritiek zieke dieren krijgen net zoals patienten op intensieve, intraveneus voeding toegediend via
een katheter die in een bloedvat in de hals geplaatst is. In vorige projecten hebben we een product
uitgetest dat spierafbraak/ verlies van spierkracht bij kritieke ziekte moet tegen gaan. Dit product
dienden we 2 maal per dag onderhuids toe. Omdat dit niet de gebruikelijke manier is van medicatie
toedienen aan patiënten, willen we nu hetzelfde product en dezelfde hoeveelheid intraveneus toedienen
bij onze dieren. Hiervoor moeten we onze katheter aanpassen zodat tegelijkertijd 2 verschillende
producten toegediend kunnen worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze studie kadert in een patentaanvraag. De gegevens van deze en vorige gerelateerde studies zijn
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
nuttig voor het verdere onderzoek naar de werkingsmechanismen en effecten van component x tijdens
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
kritieke ziekte en kunnen leiden tot nieuwe behandelingsmethoden van kritiek zieke patiënten,
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

110

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

Aangezien de muizen in dit project representatief moeten zijn voor kritiek zieke patiënten, zijn deze
muizen ernstig ziek (peritonitis door cecumligatie 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 toxische
analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Kritieke ziekte is 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, laat staan om de veiligheid van mogelijke nieuwe geneesmiddelen te
evalueren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor de start van een studie wordt zorgvuldig berekend hoeveel dieren nodig zijn. Door alle organen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk van de dieren op het einde van een experiment te bewaren kunnen ook toekomstige vragen die
betrekking hebben op andere organen beantwoord worden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Een muizenmodel laat toe om de complexe interacties tussen organen tijdens kritieke ziekte en het
effect van het toedienen van een bepaalde component te bestuderen. In ons muizenmodel kunnen we
de intensieve zorg die intensieve zorgen patiënten krijgen, simuleren,o.a. via het toedienen van vocht
en intraveneuze voeding.

Verklaar de maatregelen die 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 zitten alleen in een kooi en kunnen hierin vrij rondlopen en een nest maken. Omdat onze
dieren ernstig ziek zijn krijgen ze pijnstilling op basis van morfine en wordt hun toestand meerdere
keren per dag geëvalueerd. Wanneer een dier, ondanks de pijnmedicatie, pijn of moeilijkheden heeft,
dan wordt het experiment voor dat dier stopgezet en wordt de muis geëuthanaseerd.

154
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Testen van nieuwe medicijnen voor perifere neuropathieën
01/10/2020 - 01/10/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

neuropathie, nieuwe behandelingen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we nieuwe medicijnen testen in verschillende muismodellen voor perifere
neuropathieën. Perifere neuropathie is een aandoening die wordt veroorzaakt door zenuwschade, wat
leidt tot vermindering van gevoel en beweging. De aandoening kan veroorzaakt worden door genetische
mutaties, ook wel de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) genoemd, maar ook door externe factoren
zoals diabetes, alcohol of chemotherapie veroorzaakt worden. Perifere neuropathie heeft een belangrijke
impact op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn naasten, waardoor er een grote nood is aan
medicijnen. Tot op heden bestaat er nog geen therapie om deze aandoening te stoppen en/of te genezen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Met dit onderzoek zullen we kunnen nagaan of nieuwe medicijnen de ziekte kunnen vertragen, stoppen of
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
genezen.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Er zal een powercalculatie uitgevoerd worden om het aantal muizen dat noodzakelijk is voor deze
experimenten te berekenen. Het maximale aantal zal 700 muizen bedragen.

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

Sommige dieren zullen onderworpen worden aan chemotherapie, wat perifere neuropathie zal induceren.
Andere dieren hebben een genetische mutatie die gelinkt is aan CMT die de perifere neuropathie
veroorzaakt. De dieren zullen behandeld worden met stoffen welke mogelijks een therapeutische effect
hebben. We verwachten geen negatieve effecten op het welzijn van deze dieren. De graad van
pijn/lijden/letsel wordt 'matig' ingeschat. De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden en wanneer het
lijden een ernstige proportie zou aannemen zal het dier geëuthanaseerd worden. Na de experimenten
zullen de dieren op een humane manier geëuthanseerd worden voor histopathologisch onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor dit soort experimenten bestaan er tot op heden geen evenwaardige in vitro alternatieven. Om een
behandeling te vinden voor patiënten moeten deze eerst zijn getest in muismodellen voor de ziekte,
waarbij we het effect van de behandeling op de progressieve ontwikkeling van een neurodegeneratief
fenotype willen nagaan. Deze opvolging is enkel mogelijk op een intact organisme.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Alvorens medicijnen toe te dienen aan diermodellen worden er experimenten uigevoerd in celculturen.
Enkel de behandelingsstrategieën die zeer beloftevol lijken zullen in muizen worden getest. Van eenzelfde
dier zullen diverse weefsels worden geïsoleerd die voor verschillende experimenten zullen gebruikt
worden. Ook voeren we een powercalculatie uit om het benodigd aantal muizen te berekenen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Om nieuwe behandelingsstrategieën voor neuropathieën te ontwikkelen zijn dierexperimenten
noodzakelijk. We gebruiken hiervoor muizen omdat ze genetisch voldoende verwant zijn met de mens. De
muismodellen vertonen een fenotype dat erg aanleunt bij wat we zien bij patiënten. Om tot een klinisch
relevante remedie te komen moeten we ons baseren op intacte organismen.

Verklaar de maatregelen die 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 huisvesten deze muizen op de meest optimale wijze, controleren de dieren dagelijks, dienen de juiste
anesthetica toe, en indien noodzakelijk worden de dieren geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het effect van boterzuur preparaten op de groeiprestaties van vleeskuikens
01/09/2020-01/09/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

kuikens, voederproef, boterzuur, darmgezondheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Deze voederproef wil verschillen detecteren op de groeiprestaties en darmgezondheid van mestkuikens
bij het gebruik van verschillende voederformuleringen van boterzuur.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Een optimale beschikbaarheid van boterzuur derivaten ter hoogte van de dunne darm bij groeiende
mestkuikens, helpt deze dieren om gezond te blijven en droge mest te maken. Dankzij deze drogere mest,
blijft de stalbedding droger waardoor welzijnsissues zoals poot- en borstletsels bij de kuikens worden
voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

kippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

1440

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 uitvoeren van de voederproef wordt dmv levend verzwakt vaccin stress thv de dunne darm
uitgelokt, volgens een standaard protocol. De dieren worden hiervan niet ziek, maar het effect van het
boterzuur additief komt hierdoor wel beter tot uiting. Daarom zijn de curve van de gewichtstoename
van de dieren en de voederefficientie goede parameters om het effect van de behandelingen in te
schatten. Sentinels worden geselecteerd voor bloedname en autopsie. Op het einde van de proef worden
de kuikens geslacht in een slachthuis.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voederproeven zijn de meest geschikte manier om prestaties en effecten op darmgezondheid in te
schatten. De dieren komen nadien in de voedselketen terecht.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Vooraf aan deze experimenten werden labo- en in-vitro testen uitgevoerd; de dierproef zal deze testen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk helpen valideren
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
de proeven gebeuren op het doeldier, de kip is hier dus modeldier en doeldier samen
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om In deze voederproef worden geen negatieve effecten verwacht. De dieren worden dagelijks opgevolgd
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, door ervaren dierverzorgers. Dieren met een groeiachterstand of welzijnsproblemen worden uit de proef
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
verwijderd.
beperken.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Cross-talk tussen de immuunsystemen in het slijmvlies van de longen en de darmen in de ontwikkeling
van viscerale overgevoeligheid.
01/06/2020 - 01/07/2022
prikkelbare-darm syndroom, astma, bacterieel toxine
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Anadoeningen aan het ademhalingsstelsel en het maagdarmstelsel vertonen vaak overlap. Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en astma zijn twee veelvoorkomende ziektes van resp. het maagdarmstelsel en het
ademhalingsstelsel en deze worden beiden in verband gebracht met een toegenomen immuun activatie
in de slijmvliezen. Het verband tussen PDS en astma is in twee richtingen beschreven, maar de
onderliggende mechanismen blijven onbekend. Het doel van deze “proof-of-concept” studie is enerzijds
het migreren van een toegenomen immuun activatie in de slijmvliezen van de longen naar de darmen te
bestuderen. Anderzijds gaan we ook nagaan hoe dit sensitisatie van zenuwen in de darmen in de hand
werkt. Onze hypothese is dat de immuunrespons tegen allergenen in de lucht ontstaat in de longen en
gelijkaardige reacties uitlokt in het slijmvlies van de darmen wat leidt tot overgevoeligheid van de
zenuwen in de darmen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project leggen de basis voor een beter begrip van de biologische mechanismen die
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
de associatie tussen astma en PDS kunnen verklaren, en mogelijks ook andere long- en
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
darmaandoeningen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

168 muizen, Balb/c.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 krijgen telemetrische transmitters geïmplanteerd wat ons toelaat om de abdominale pijn te
meten wanneer de dieren metingen ondergaan. Dit is een eenvoudige procedure die slechts 20 minuten
per muis duurt. De dieren krijgen ook , een bacterieel toxine (Staphylococcal enterotoxin B) en
ovalbumine toegediend via de neus wat zorgt voor de ontwikkeling van astma. De algemene graad van
ernst is daarom ‘matig’. De muizen worden opgeofferd d.m.v. nekbreuk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het is niet mogelijk om viscerale overgevoeligheid van de darmen of overreactie in de longen te
meten/evalueren m.b.v. in vitro technieken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We hebben power-berekeningen uitgevoerd op basis van voorgaande experimenten in het labo om te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk verzekeren dat het aantal dieren in elk experiment tot een minimum beperkt wordt om relevante data te
verwerven.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Tot noch toe is er een gebrek aan dierenmodelen en daardoor andere modellen om de ontwikkeling van
viscerale hypersensitiviteit of bronchiale hyperreactiviteit te bestuderen. Met gebruik van ons muismodel
zullen we daarom in staat zijn om onderliggende mechanismen die leiden tot viscerale pijn en astma te
onderzoeken.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De muizen zullen verdoving en pijnstilling krijgen.
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Geslachtsverschillen in metabool geheugen
01/11/2020 - 31/10/2025
obesitas, metabolisme, metabool geheugen, geslachtsverschillen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen
of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Zwaarlijvigheid is een risicofactor voor het ontwikkelen van een waaier van metabole ziekten waaronder
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of diabetes en vette lever. Geslacht beïnvloedt niet alleen de prevalentie van deze ziekten, maar ook hun
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 evolutie alsook de therapeutische respons. Inzicht krijgen in geslacht-specifieke mechanismen is dan ook
karakters)
essentieel. Vermeldenswaardig is dat het lichaam zich vroegere fases van obesitas en diabetes lijkt te
herinneren. Welke organen een rol spelen in dit metabool geheugen, is echter niet geweten. Bovendien is
een mogelijk effect van geslacht in dit proces nog niet gekend. Recent onderzoek bij de muis suggereert
dat een vetrijk dieet blijvende veranderingen in het DNA tot stand brengt. De mogelijke gevolgen van
deze veranderingen dienen echter nog onderzocht te worden. Dit project heeft dan ook als doel de
functionele gevolgen van het metabole geheugen in kaart te brengen in een muismodel alsook de
onderliggende mechanismen te ontrafelen, en dit zowel bij mannetjes als bij vrouwtjes.
Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Obesitas en de complicaties ervan wegen zwaar door op onze gezondheidssystemen. Een betere kennis
van de mechanismen die betrokken zijn in het metabole geheugen en van eventuele geslachtsverschillen
in dit proces is essentieel om te komen tot een betere en gerichtere behandeling van metabole
aandoeningen.

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

Muizen (36 mannetjes en 36 vrouwtjes).

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

De muizen zullen herhaaldelijk gevoed worden met een vetrijk dieet om zwaarlijvigheid te induceren. De
metabole afwijkingen die ermee gepaard gaan, onder meer de glucose-intolerantie, zijn echter NIET van
die aard dat ze de typische ernstige diabetescomplicaties veroorzaken zoals retinopathie bijvoorbeeld. In
het kader van het experiment zullen glucose-injecties worden uitgevoerd en bloed gecollecteerd worden
via de staartvene, wat milde pijn veroorzaakt. Tevens zullen de dieren in speciale kooien geplaatst
worden teneinde hun voedselinname te meten alsook urine en uitwerpselen te verzamelen. Deze
procedure veroorzaakt matige stress, die we via kooiverrijking zullen trachten te verminderen.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen geëuthanaseerd worden op het einde van het experiment, zodat verschillende weefsels
gecollecteerd kunnen worden voor verdere analyses. Euthanasie zal gebeuren door de muizen een
overdosis verdovingsmiddel te geven, gevolgd door hartpunctie voor bloedcollectie en nekbreuk

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

Zwaarlijvigheid en de metabole complicaties ervan is een complexe, multifactoriële ziekte die
verschillende orgaansystemen aantast. Om onze bevindingen te kunnen vertalen naar patiënten, is een
organisme nodig dat sterk gelijkt op de mens.
Een grondig literatuurnazicht werd verricht teneinde te vermijden dat we experimenten zouden
uitvoeren die al eens door andere onderzoeksgroepen werden uitgevoerd. Op basis van de beschikbare
literatuur werd een statistische berekening uitgevoerd zodoende zo weinig mogelijk, maar toch
voldoende, dieren te gebruiken om tot bruikbare conclusies te komen.

De fysiologie van de muis gelijkt sterk op die van de mens. Dit is belangrijk om later de resultaten naar
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
de patiënten te kunnen doortrekken.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke 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.

Indien er zich ernstige veranderingen in het gedrag van sommige muizen voordoen, zullen de dieren in
kwestie vroegtijdig uit het experiment gehaald worden. We zullen onder andere kijken naar
lichaamshouding (ineengedoken? bochel?) en activiteit (zijn ze minder actief? verzorgen ze hun vacht
nog? vertonen ze nog explorerend gedrag?). We zullen bovendien plastic hutjes voorzien om de stress
van de dieren te verminderen wanneer ze geplaatst worden in de speciale kooien voor collectie van urine
en uitwerpselen.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Glucosemetabolisme in botcellen
04/2020 - 12/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Bot - metabolisme - glucose - hyperglycemie - diabetes
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Verlies en broosheid van bot leiden vaak tot fracturen en zorgen zo voor een belangrijke morbiditeit.
Huidige behandelingen verhinderen verder botverlies, maar therapeutica die botmassa stimuleren zijn
beperkt. Hormonen en groeifactoren stimuleren botaanmaak, maar dit is enkel mogelijk als er voldoende
nutriënten aanwezig zijn. Botcellen verbruiken veel glucose, maar hoe glucose gemetaboliseerd wordt en
hoe dit bijdraagt tot botaanmaak is niet geweten. Bovendien, hoge glucoseconcentraties zoals in diabetes
leidt tot botbroosheid, maar de mechanismen zijn nog onvoldoende gekend. Onze hypothese is dat de
manier waarop glucose gebruikt wordt in botcellen cruciaal is voor normale botvorming en verstoord
wordt door hoge glucosewaarden. We zullen het belang van glucosemetabolisme in botcellen aantonen in
normale en hyperglycemische condities, gebruikmakend van transgene muizen, en de bekomen kennis zal
ons inzicht verschaffen in de nutritionele vereisten voor botanabolisme.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het therapeutisch aangrijpen van celmetabolisme 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, botcellen ook metabole aanpassingen nodig hebben om hun functie te
kunnen uitvoeren tijdens normale fysiologie 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 bot-gerelateerde
aandoeningen zoals osteoporose.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

1132

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 een bepaalde set van experimenten zullen we een stof toedienen die de glucoseconcentratie in het
bloed en urine verhoogt, zoals bij patiënten met diabetes. Tegelijkertijd zullen we verschillende molecules
testen die mogelijks een beschermend/genezend effect hebben. Inductie van hyperglycemie kan mogelijke
negatieve effecten hebben op de algemene fysiologie van het dier, zoals reeds gebleken is uit eerder
(pre)klinisch onderzoek. 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 matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 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 het bot in zijn geheel en de
vereiste analyses zijn niet haalbaar in vitro.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Onderzoek van ons labo en anderen heeft aangetoond dat botontwikkeling, maar ook de sequentie van
gebeurtenissen tijdens hyperglycemie-gerelateerd botverlies in muizen zeer gelijkend is aan mensen.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Alle technieken voor de inductie van de pathologie zijn volledig op punt gesteld in ons labo en de
operaties zelf worden uitgevoerd onder verdoving, 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 (warmtematje om daling in lichaamstemperatuur te vermijden, oogzalf om uitdroging van de
ogen te vermijden). Ook wordt er de dag van de operatie, en indien nodig de volgende dagen, pijnstilling
toegediend.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Verlies van haarvaten in kleine bloedvaten in de hersenen (cSVD)
1 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

vasculaire dementie, hypertensie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Patiënten met chronische hypertensie hebben een hoge kans op het ontwikkelen van de ziekte van de
kleine bloedvaten in de hersenen (cerebral Small Vessel Disease of cSVD) en vasculaire dementie. In deze
patiënten met chronische hypertensie zijn de bloedvaten in de hersenen dysfunctioneel en vertonen deze
vaten vele afwijkingen. Deze vaten kunnen de bloedstroming in de hersenen niet constant houden, wat
uiteindelijk resulteert in een afgenomen vasculaire dichtheid. De bloedvaten, voornamelijk capillairen,
verliezen hun integriteit en verdwijnen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Er zijn momenteel geen effectieve behandelingen voor cSVD en vasculaire dementie. cSVD is een complexe
ziekte. In dit project onderzoeken we een eiwit dat geactiveerd wordt door een spanning die ontstaat door
de stroming van bloed (oftewel schuifspanning). Door de rol van dit belangrijke eiwit te onderzoeken in
cSVD hopen wij een effectieve behandelingsoptie te ontwikkelen die de ontwikkeling van cSVD kan
voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muizen
48 (muizen)

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

De muizen hebben hypertensie, wat enkel zal resulteren in mild ongemak. In de muizen worden mini
osmotische pompjes die bepaalde stoffen toedienen geïmplanteerd. De implantatie van een minipomp kan
matig ongemak veroorzaken. Voor deze procedure worden de muizen verdoofd. Wanneer de muizen
tekenen van vasculaire dementie vertonen, vindt er verdoving en anesthesie van de muizen plaats en
worden de hersenen uitgenomen. De ernst van het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Momenteel kunnen wij de complexiteit van de reorganisatie van bloedvaten niet goed nabootsen in
celkweek systemen in vitro, omdat er verschillende celtypes en signaleringpaden zijn betrokken bij de
vasculaire reorganisatie. In vitro methoden worden zoveel als mogelijk als alternatief gebruikt voor
dierproeven. Echter is het voor dit type onderzoek van belang om dierenexperimenten uit te voeren.
Bovendien zullen we een transgeen muismodel gebruiken om specifiek de rol van een eiwit in deze ziekte te
bestuderen.
We werken samen met verschillende andere groepen op het gebied van vermindering. Zo maken wij
gezamelijk gebruik van dierlijk weefsel en delen wij experimentele resultaten. Bovendien versturen wij
stalen van onze modellen naar collaboratoren en verkrijgen wij stalen van andere vergelijkbare modellen
van verschillende groepen. We geven elkaar inzicht in onze resultaten, zodat we op basis van de verkregen
resultaten experimenten kunnen aanpassen. Op deze manier wordt elke mogelijke meting toegepast op een
dier, zodat er minder dieren kunnen worden gebruikt.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Wij hebben de muis als experimenteel diermodel gekozen, omdat dit model beter de humane situatie
reflecteert. Bovendien maken wij gebruik van een transgene muis om de rol van een eiwit in deze ziekte te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 zullen alle chirurgische procedures onder verdoving uitvoeren. Wij gebruiken verdoving tijdens
handelingen die stressvol voor de dieren zijn (zoals het niet vrij kunnen bewegen). Onze diermodellen zijn
een lange termijn chronisch model, dat licht ongemak kan veroorzaken in de dieren.
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invloed van een anesthesieproduct, ketamine, op de beschermende werking van de bloedvaten in de hersenen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

november 2020 tot oktober 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

ketamine, cerebrale autoregulatie, visualisatie bloedvaten
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De cerebrale autoregulatie is een van de belangrijkste beschermingsmechanismen voor de bloedvoorziening
van de hersenen tegen zuurstoftekort. Hierdoor kunnen we een handenstand uitoefenen zonder een
hersenbloeding te krijgen (te grote bloedtoevoer naar de hersenen met risico op hersenbloeding) of plots
rechtstaan zonder flauw te vallen (te weinig bloedtoevoer naar hersenen, risico op zuurstoftekort). De juiste
werking van de cerebrale autoregulatie en de factoren die hierop invloed hebben, zoals onder andere
anesthesieproducten zijn nog niet goed gekend en werden meestal onderzocht door radiologische technieken,
niet door rechtstreeks naar de hersenbloedvaten te kijken. In dit experiment gaan we rechtstreeks naar de
bloedvaten kijken om te zien wat er gebeurt indien we de bloeddruk langzaam doen stijgen of dalen en nagaan
of ketamine een effect heeft op de werking van deze hersenbloedvaten.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Door fundamenteel onderzoek willen we het effect van ketamine aantonen op de cerebrale autoregulatie, het
metabolisme, en aantonen dat dit anestheticum veilig kan gebruikt worden bij neurochirurgische patiënten en
patiënten met een hersentrauma.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

27

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

Onder volledige anesthesie wordt er meerdere manieren, invasief en niet-invasief, de reactie van de
hersenbloedvaten op veranderingen in bloeddruk (lage en hoge bloeddruk) onder ketamine sedatie, bestudeerd.
Na het experiment worden de dieren nog onder volledige verdoving geëuthanaseerd. De ernst van het project
is terminaal, omdat alles onder verdoving gebeurt en het varken niet meer wakker wordt

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Varkens

Om de fysiologie van mensen zo correct mogelijk te benaderen is een dier met dezelfde hersenen nodig en
moet de menselijke fysiologie zo dicht mogelijk benaderd. In dit onderzoeksmodel willen we de menselijke
kliniek zo goed mogelijk benaderen. Vervanging door een lagere orde is daarom niet mogelijk.
In de literatuur worden voor dergelijke dierproeven gewoonlijk groepen van een 10-tal dieren met elkaar
vergeleken. Het huidige experiment heeft een zekere complexiteit en houdt daarom een risico op een nietconclusief experiment in. Daarom schatten we in dat we per groep (hoge bloeddruk, lage bloeddruk) 12 dieren
nodig hebben. Zodra we per groep aan 10 goed geslaagde experimenten komen, worden geen extra proeven
meer gepland. Dit betekent dat het werkelijke aantal kleiner kan worden dan 27.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
In dit onderzoeksmodel is het mogelijk om naast het rechtstreeks bestuderen van de hersen bloedvaten, ook
met andere technieken de cerebrale autoregulatie te onderzoeken zowel in de grotere hersenbloedvaten als in
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
de zeer kleine hersenbloedvaten.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 in groep gehuisvest voorafgaand aan het experiment. Voor de toediening van de sedatie
wordt het dier niet gemanipuleerd, het voelt enkel een éénmalige prik in de bil. Nadien gebeurt het volledige
experiment onder volledige verdoving met continue bewaking zoals bij mensen. Gezien de uiterste grenzen van
zowel hoge bloeddruk als lage bloeddruk worden opgezocht, is dit een experiment waarbij het dier op het
einde wordt geëuthanaseerd.
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Nieuwe nanobodies voor de ontwikkeling van diagnostische en therapeutische radiofarmaceutische stoffen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/09/2020 - 31/08/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Nucleaire geneeskunde, medische beeldvorming, radionuclide therapie, farmacokinetiek, nanobody

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Nucleaire geneeskunde is een belangrijke discipline in de diagnose, opvolging en behandeling van kanker.
Hiervoor moeten radiofarmaceutische stoffen ontwikkeld worden bijvoorbeeld op basis van nanobodies.
Dezelfde nanobodies kunnen ook gebruikt worden om toxische stoffen af te leveren specifiek in
tumorcellen. Het doel van dit project is deze nieuwe nanobodies te evalueren in kankerstudies en om na te
gaan als deze geschikt zijn voor de ontwikkeling van diagnostische en therapeutische radiofarmaceutische
stoffen. De farmacokinetiek en tumoropstapeling zal gevalueerd worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Deze nieuwe nanobodies zouden kunnen gebruikt worden in de toekomst als drager voor toxische stoffen,
diagnostische en therapeutische radionucliden. Er wordt verwacht dat de opstapeling in tumorcellen hoger
is dan bij voorgaande bestaande preparaten en dat er weinig tot geen opstapeling is in normale gezonde
cellen. Daarom zal betere diagnose en behandeling van uitgezaaide tumoren mogelijk zijn met minder
toxische nevenwerkingen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

68

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen worden verschillende keren gescand (µSPECT/CT) en uiteindelijk 48u na injectie opgeofferd.
Kleine hoeveelheden radioactiviteit worden geinjecteerd die zo laag is dat geen negatieve effecten worden
verwacht. Gedurende de beeldvorming worden de muizen opgevolgd (ademhaling, hartslag). Dankzij deze
strategie moeten minder muizen gebruikt worden. in een tweede experiment worden eerst tumorcellen
subcutaan ingeplant (xenograft model). Vanaf een tumorgrootte van 200 mm³ worden de muizen
behandeld.De ernst van het project wordt als licht ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De te onderzoeken constructen werden eerst uitvoerig getest met behulp van in vitro technieken. Enkel de
meest belovende constructen zullen getest worden in proefdieren. Om de farmacokinetiek te kunnen
evalueren en gebruik bij mens mogelijk te makeng moet men gebruik maken van proefdieren. Door gebruik
te maken van in vivo beeldvormingstechnieken kan het aantal proefdieren sterk gereduceerd worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Dankzij de gebruikte in vivo beeldvormingstechnieken kan de farmacokinetiek op verschillende tijdspunten
nagegaan worden in éénzelfde muis in plaats van een muis te gebruiken voor elk tijdsstip. Hierdoor wordt
het aantal gebruikte muizen aanzienelijk gereduceerd.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Gezonde muizen en tumor muizen zijn uitermate geschikt om nieuwe vector moleculen te evalueren. Dit is
een noodzakelijke stap voordat klinische translatie kan overwogen 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.

Gedurende de injectie, beeldvorming en finale euthanasie zijn de muizen onder verdoving. De muizen
worden van nabij opgevolgd en humane eindpunten zullen opgevolgd worden indien van toepassing.
Doordat slechts kleine hoeveelheden radioactiviteit worden geinjecteerd zijn hiervan geen negatieve
effecten verwacht.
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Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Hersencircuits van visuele waarneming
01/10/2020 to 31/09/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

zicht, sensatie, muismodellen, beeldvormende neuronen, hersencircuits, leren
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Visuele perceptie is de capaciteit van de hersenen om te begrijpen wat we zien. Het is een cognitief proces waarbij
complexe interacties tussen hersenregio's betrokken zijn. Er is weinig geweten over de verantwoordelijke neuronale
netwerk architectuur en signaal transmissie voor dit proces. We gebruiken een knaagdier model om anatomie,
functie en connecties tussen de visuele regio's te bestuderen. Ons doel is om de rol van verschillende visuele regio's
en circuits te begrijpen bij het verwerken van visuele signalen in de hersenen. Onze objectieven zijn 1) begrijpen hoe
verschillende aspecten van de visuele wereld gerepresenteerd worden in verschillende hersenregio’s en in de
verbindingen tussen deze regio’s, 2) hoe deze representaties belangrijk zijn voor de perceptie van visuele signalen en
3) of deze representaties veranderen bij verschillend gedrag. Aan het einde van dit project verwachten we om de
neuronale netwerken die visuele perceptie en gedrag ondersteunen, beter te begrijpen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Deze fundamentele studie staat aan de frontlinie van hersenonderzoek en maakt gebruik van geavanceerde
technieken met een focus op hoe zicht een cruciale rol speelt in het menselijke leven. Onze geavanceerde combinatie
van technieken kan de bijdrage van een specifieke visuele regio bepalen alsook de connecties tussen deze regio’s, die
bijdragen aan visuele perceptie en gedrag. Dit werk zal leiden tot een beter begrip van hoe de cortex werkt en
ervoor zorgen dat we corticale dysfunctie kunnen bestuderen in de toekomst. Dit werk heeft ook belangrijke
implicaties voor de ontwikkeling van artificiële visuele systemen en ‘machine learning’.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

628

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de 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 experimenten houden vrijwillige gedragstaken in die niet voor pijn of leed in de dieren zorgen. Het welzijn van de
dieren is verzekerd bij elke stap van het experiment. In voorbereiding van deze experimenten ondergaan de dieren
chirurgische procedures om chronische hersenimplantaten te ontvangen. Deze invasieve procedure kan matige korte
termijn pijn veroorzaken. Hoofd immobilisatie en geplande water toevoer tijdens de experimenten kunnen korte
termijn ongemak en milde pijn veroorzaken. Algeheel gezien is de maximale verwachte graad van ernst matig. Op
het einde van de experimenten zullen de dieren geëuthanaseerd worden en een verdere analyse van het
hersenweefsel zal worden uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We onderzoeken de neurologische basis van cognitieve processen die specifiek zijn voor zoogdieren. Deze processen
kunnen niet in vitro of via computer modellen bestudeerd en zijn moeilijk te bestuderen in lagere orde dieren. De
muis is een model organisme voor zoogdieren door zijn significante gelijkenissen met de mens en voorziet een
overvloed aan bruikbare genetische technieken om de functie en dysfunctie van het menselijke brein beter te
begrijpen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

De geavanceerde imaging en meettechnieken worden routineus gebruikt, hebben een hoge doorvoer en een hoge
slaagkans. Ze maken het mogelijk om betrouwbare metingen te doen van de activiteit van honderd tot duizenden
neuronen op hetzelfde moment. Dit zorgt voor een verhoging van de statistische kracht en een reductie van het
aantal dieren dat nodig is. Metingen kunnen gedaan worden over een lange tijdsperiode, waardoor meerdere vragen
kunnen beantwoord worden in dezelfde dieren.

3.Verfijning (maximaal 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 muis heeft significante gelijkenissen met de mens en onze hersenstructuur. Hun cognitieve capaciteiten zijn erg
ontwikkeld waardoor complexe visuele perceptie taken kunnen worden aangeleerd en hun gedrag gedetailleerd
bestudeerd kan worden. Daarbovenop kunnen muizen efficiënt kweken en het uitgebreide gamma aan genetische
technieken en mogelijkheden maken hun het meest geschikte model organisme om hersenfunctie en connecties
tussen verschillende hersenregio’s mee 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.

Om potentieel lijden van de dieren te minimaliseren worden operaties uitgevoerd onder algemene verdoving en
pijnstilling. De dieren die herstellen van deze ingreep worden apart gehuisvest en behandeld met pijnstilling. De
gedragsexperimenten worden uitgevoerd onder strikte observaties van gedrag, lichaamsgewicht en vloeistof
inname. Tussen de verschillende procedures wordt er voldoende tijd voorzien om negatieve effecten te voorkomen.
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Hersencircuits die nodig zijn om te associëren wat we zien waar we zijn

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/09/2020 -- 31/08/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

zicht, navigatie, sensatie, muismodellen, beeldvormende neuronen, hersencircuits, leren
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Cognitieve functies zoals de weg vinden en belangrijke plaatsen herinneren, wordt mogelijk gemaakt door
complexe interacties tussen hersenregio’s. De veranderingen die plaatsvinden in de neuronale netwerken
en circuits die deze functies ondersteunen zijn onbekend. We gebruiken een knaagdiermodel om de rol van
drie hersenregio’s te onderzoeken in spatiaal leren: De hippocampus, retrospleniale en visuele cortex. Ons
doel is om te begrijpen wat de rol van de retrospleniale cortex en zijn connecties met andere hersenregio’s
zijn in spatiaal leren en verwerken van visuele en spatiale informatie tijdens gedrag. Onze objectieven zijn
1) Traceren van de connecties verantwoordelijk voor de interactie tussen hersenregio’s en observeren van
hun functie tijdens navigatie, 2) Neuronale circuit veranderingen begrijpen in de hersenregio’s die spatiaal
leren ondersteunen. Tegen het einde van dit project verwachten we beter te begrijpen welke neuronale
netwerken visueel en spatiaal gedrag ondersteunen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Interacties tussen hersenregio’s begrijpen is cruciaal om te weten hoe de hersenen werken en wat de
problemen zijn ten gevolge van een letsel of ziekte. De retrospleniale cortex wordt geassocieerd met
neurodegeneratie en een waaier aan kritische cognitieve functies zoals episodisch geheugen, navigatie en
verbeelding van toekomstige gebeurtenissen. Een meer specifieke rol voor deze hersenregio kan enkel
bepaald worden via fysiologische methoden in proefdiermodellen. Onze geavanceerde combinatie van
technieken zal ons toelaten om circuits tussen hersenregio’s te identificeren en de bijdrage van deze
circuits aan gedrag te onderzoeken. Dit zal onze kennis van de bestudeerde hersenregio’s verbeteren alsook
hoe ze verbonden zijn met elkaar. Het zal zorgen voor een kritische basis om hersenziektes zoals Alzheimer
en Autismespectrumstoornis te kunnen bestuderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

510

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 experimenten houden vrijwillige gedragstaken in die niet voor pijn of leed in de dieren zorgen. Het
welzijn van de dieren is verzekerd bij elke stap van het experiment. In voorbereiding van deze
experimenten ondergaan de dieren chirurgische procedures om chronische hersenimplantaten te
ontvangen. Deze invasieve procedure kan gematigde korte termijn pijn veroorzaken. Hoofd immobilisatie
en geplande water toevoer tijdens de experimenten kunnen korte termijn ongemak en milde pijn
veroorzaken. Algeheel gezien is de maximale verwachte graad van ernst matig. Op het einde van de
experimenten zullen de dieren geëuthanaseerd worden en een verdere analyse van het hersenweefsel zal
worden uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We onderzoeken de neurologische basis van cognitieve processen die specifiek zijn voor zoogdieren. Deze
processen kunnen niet in vitro of via computer modellen bestudeerd worden en zijn moeilijk te bestuderen
in lagere orde dieren. De muis is een model organisme voor zoogdieren door zijn significante gelijkenissen
met de mens en voorziet een overvloed aan bruikbare genetische technieken om de functie en dysfunctie
van het menselijke brein beter te begrijpen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

De geavanceerde imaging en meettechnieken worden routineus gebruikt, hebben een hoge doorvoer en
een hoge slaagkans. Ze maken het mogelijk om betrouwbare metingen te doen van de activiteit van
honderd tot duizenden neuronen op hetzelfde moment. Dit zorgt voor een verhoging van de statistische
kracht en een reductie van het aantal dieren dat nodig is. Metingen kunnen gedaan worden over een lange
tijdsperiode, waardoor meerdere vragen kunnen beantwoord worden in dezelfde dieren.

3.Verfijning (maximaal 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 muis heeft significante gelijkenissen met de mens en onze hersenstructuur. Hun cognitieve capaciteiten
zijn erg ontwikkeld waardoor complexe navigatie taken kunnen worden aangeleerd en hun gedrag
gedetailleerd bestudeerd kan worden. Daarbovenop kunnen muizen efficiënt kweken en het uitgebreide
gamma aan genetische technieken en mogelijkheden, maken hun het meest geschikte model organisme om
hersenfunctie en connecties tussen verschillende hersenregio’s mee 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.

Om potentieel lijden van de dieren te minimaliseren worden operaties uitgevoerd onder algemene
verdoving en pijnstilling. De dieren die herstellen van deze ingreep worden apart gehuisd en behandeld
met pijnstilling. De gedragsexperimenten worden uitgevoerd onder strikte observaties van gedrag,
lichaamsgewicht en vloeistof inname. Tussen de verschillende procedures wordt er voldoende tijd voorzien
om negatieve effecten te voorkomen.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De rol van een nieuwe mechanosensor in spierfysiologie en -regeneratie
01/09/2020-31/08/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Spier; spiermassa; regeneratie; mechanische sensoren; inspanning; spierkracht; spierveroudering
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Spieren maken ongeveer 40-50% van het totale humane lichaamsgewicht uit. Bijgevolg speelt de spier een
centrale rol in de regulatie van het metabolisme en in de functionaliteit van het lichaam. Verder is het
onbekend welke factoren zorgen voor behoud van spiermassa bij veroudering. Het oplossen van deze twee
vragen is belangrijk omdat een veranderd spiermetabolisme verschillende pathologien in de hand kan
werken en omdat oudere mensen significant spiermassa verliezen. De controle van spiermassa wordt
uitgevoerd door een groot aantal van verschillende genen. In de laatste jaren werden mechanische sensoren
ontdekt die mogelijk een rol in de controle van spiermassa spelen. Maar deze hypothese werd tot nu toe
nog niet nagegaan. Derhalve wil ons onderzoek een centrale vraag beantwoorden: Is een nieuwe
mechanische sensor belangrijk om spiermassa en het fysiologische spiermetabolisme te bewaren? Deze
vraag is zowel van fundamenteel als klinisch belang.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Ten eerste genereren we een nieuw muismodel dat kan gebruikt worden door onderzoekers om controle
van spiermassa, spierveroudering en –metabolisme te bestuderen. Dat is voordelig omdat er niet veel
modellen beschikbaar zijn om dit soort van specifiek onderzoek te kunnen uitvoeren. Ten tweede gaan we
aan de slag om nieuwe mechanismen te ontdekken die het spiermetabolisme controleren. Op lange termijn
zou dat klinisch relevante informatie kunnen aanleveren om spierafhankelijke aandoeningen te kunnen
behandelen, bv. Diabetes mellitus type 2. Ten laatste zouden nieuwe informatie beschikbaar gemaakt
worden om de spierverlies in oudere mensen beter te kunnen begrijpen zodat ook voor deze pathologiën
oplossingen kunnen ontwikkeld worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

354

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 behandelingen zijn ten dele ernstig omdat enkele dieren geïsoleerd gehuisvest worden. Deze isolatie is
nodig om te analyseren of muizen met een spier-specifiek reductie van de nieuwe mechanosensor actiever
of minder actief zijn dan ‘normale’ muizen die de nieuwe mechanosensor wel in hun spieren hebben. De
andere interventies zoals injecties in de spier zijn niet ernstig, maar vallen onder de categorie ‘matig’. Het
lot van de dieren is dat ze op het einde van het onderzoek worden gedood om de spier te ontnemen en te
analyseren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Ons onderzoek streeft naar een uitbreiding van het begrip op welke manier de spiermassa wordt
gecontroleerd en het behoud van spiermassa bij veroudering. Dit zijn fysiologische vraagstellingen die
alleen in een muismodel kunnen beantwoord worden. Daarom kiezen we voor een diermodel in plaats van
een celmodel. Verder ondersteunen we ons dieronderzoek via celmodellen om beperkte signaalpathways te
kunnen modificeren en eenvoudig te analyseren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Ten eerste is het aangevraagd project een pilotproject. Dit betekend dat we op basis van ons vorig spiergerelateerd onderzoek kunnen inschatten hoeveel dieren nodig zouden zijn om relevante informatie te
kunnen ontvangen. Dus we rekenen met weinig dieren per deelproject. Ten tweede gaan we de
aangevraagde dieren niet allemaal ineens analyseren, maar verspreiden we de analyse in deelgroepen. Zodra
we statistisch significante resultaten hebben, zullen we met de experimenten stoppen – ook al hebben we
nog niet alle aangevraagde dieren geanalyseerd.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

We gebruiken muizen omdat dit model het meest gebruikte model is in het gebied van spierfysiologie. Dat
betekent dat er veel studies beschikbaar zijn om aanpassingen in spiermassa te kunnen vergelijken met
andere studies en doelstellingen. Verder is de muis het klassiek model waarin genen kunnen gemodificeerd
worden. Deze redenen duiden aan dat de muis het beste model voor deze onderzoeksvraag is.

Verklaar de maatregelen die 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 een scorelijst ontwikkeld om potentiele negatieve effecten te kunnen identificeren en te
behandelen. Indien een dier een te hoge score krijgt wordt het geeuthanaseerd. Verder wordt elk dier op
vaste momenten door de betrokken onderzoekers gecontroleerd zodat we tijdig kunnen reageren als een
dier pijn, blijvende schade of angst heeft.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Genetica van bloedvatvorming door interne splitsing.
4 jaren

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

splitting, bloedvatvorming
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bloedvatvorming kan gebeuren via 2 mechanismen, nl. via spruitvorming en via interne overlangse
splitsing van een bloedvat. Afwijkende bloedvatvorming treedt op bij o.a. kanker, ontstekingsziekten en
onvoldoende doorbloeding. Er is reeds heel veel info verzameld over de spruitvorming en alle huidige
therapieën richten zich uitsluitend op een normalisatie of inhibitie van de bloedvatvorming via
spruitvorming. Deze traditionele therapieën werken echter niet altijd. Therapieën specifiek gericht op de
bloedvatvorming via splitsing van een bloedvat bestaan nog niet. Het doel van het project is een in vivo
muizenmodel van bloedvatvorming via interne splitsing te ontwikkelen. Momenteel is dit onbestaande. Dit
model zou dan kunnen gebruikt worden om nieuwe therapieën te ontwikkelen en te testen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien We verwachten dat dit model nieuwe inzichten kan verschaffen in fysiologische en patholgische
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
bloedvatvorming (in o.a. kanker, onstekingsziekten, onvoldoende doorbloeding) en kan leiden tot nieuwe
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
therapieën, specifiek gericht op de bloedvatvorming via splitsing.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

muis: 150

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

Verwachte graad van ernst: mild, de muizen worden na voorafgaandelijke behandeling met een alfablokker via het drinkwater of orale toediening geëuthanaseerd via terminale perfusie onder volledige
verdoving. Er werden geen nadelige neveneffecten gerapporteerd in eerdere studies waarin deze alfablokker ook werd gebruikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bloedvatvorming via interne splitsing kan alleen maar in vivo bestudeerd worden. Het is onmogelijk om in
vitro de volledige fysiologische micro-omgeving te creëren, waarin het complexe proces van
bloedvatvorming via interne splitsing gebeurt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Er is voorafgaandelijk een literatuurstudie gebeurd om onnodige duplicatie van experimenten te
vermijden. Onze studie is de eerste die systematisch de bloedvatvorming via interne splitsing bij de muis
bestudeert. We voeren ook eerst pilootstudies uit om de ideale behandelingsduur en behandelingsdosis
van de alfa-blokker te bepalen in onze muizenlijn.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Er bestaat een alternatief model in de kip (ei) om bloedvatvorming via splitsing te bestuderen. Maar de
genetische mechanismen, waargenomen bij de kip zijn mogelijk ook niet geconserveerd bij hogere
gewervelde dieren. Bovendien is het momenteel praktisch nog altijd onmogelijk om endotheelcellen (=de
cellen, die de binnenkant van de bloedvaten aflijnen en dus verantwoordelijk zijn voor de bloedvatvorming
via interne splitsing), te isoleren uit het membraan van het kippenei omdat specieke antilichamen voor de
herkenning van deze endotheelcellen bij de kip nog niet bestaan.

Verklaar de maatregelen die 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 werden geen nadelige neveneffecten gerapporteerd in eerdere studie waarin deze alfa-blokker werd
gebruikt. Deze alfa-blokker wordt ook als medicijn gebruikt bij mensen met een te hoge bloeddruk. De
orale toediening worden uitgevoerd door ervaren laboranten. Indien de muizen symptomen van ongemak
(lethargie, 20% gewichtsverlies) zouden vertonen na de behandeling, dan zal in overleg met de dierenarts
tot euthanasie worden overgegaan.
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Niet-technische titel van het project

Testen van het gehalte aan estrogene activiteit in cosmetica, voedsel en afvalwater met Medaka visjes

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

04/05/2020 tot 02/05/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Oestrogene activiteit, Medaka, cosmetica, afvalwater, voedsel
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project wordt de potentiele oestrogene activiteit in cosmetica, voedsel en afvalwater gemeten.
Oestrogene activiteit kan leiden tot verschillende negatieve hormonale bijwerkingen in de mens.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 Medaka larfjes laten ons toe op erg gevoelige en snelle wijze de estrogene activiteit aanwezig in
cosmetica, voedsel en afvalwater te bepalen. Estrogene activiteit kan leiden tot hormonale veranderingen
bij de mens en is dus mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid. Door de estrogene activiteit in
cosmetica, voedsel en afvalwater in kaart te brengen kunnen limieten bepaald en maatregelen genomen
worden om de hoeveelheid estrogenen te beperken en te verwijderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Medaka vis (larfjes)
108000 medaka

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 larven worden via immersie blootgesteld aan (een niet-toxische concentratie van) extracten van
cosmetica, voedsel of afvalwater. Na 24u onderdompelen worden de larven gefotografeerd. De ernst van
deze handelingen kan dus als 'licht' beschouwd worden. Na het experiment worden de larven op een
humane wijze geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vitro testen analyseren enkel de directe concentratie aan estrogenen die aanwezig zijn in extracten
van voedsel, cosmetica en afvalwater. Ze brengen de biologische beschikbaarheid (de hoeveelheid van de
verbindingen die wordt opgenomen in een organisme) van de estrogenen niet in kaart. Dit kan enkel
wanneer een levend organisme wordt gebruikt. Tevens kunnen de estrogenen nog essentiële
veranderingen ondergaan (zoals de-toxificatie) door het metabolisme aanwezig in een levend organisme.
De in vivo resultaten zijn dus meer vertaalbaar naar de mens.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het geschatte aantal proefdieren is gebaseerd op onze huidige ervaring met dergelijke studies. Aangezien
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de individuele dieren enigszins een andere fluorescentie-respons vertonen, is het belangrijk om het
gemiddelde van een groepje te kunnen nemen. Het aantal dieren per meetpunt is evenwel het minimum
proefdieren gebruikt worden.
om een correcte waarde te verkrijgen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Medaka zijn lagere vertebraten, die relatief gemakkelijk een transgen in het eigen erfelijk materiaal
opnemen. Tegelijkertijd zijn de larfjes in staat verbindingen op te nemen uit het water waarin ze
vertoeven. Ook kunnen ze in kleine testplaatjes worden gebracht met daarin een kleine hoeveelheid
water, zodat slechts zeer kleine hoeveelheden van een test-molecule aanwezig moeten zijn om de
biologische activiteit ervan te testen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Het welzijn van de dieren wordt nauwlettend opgevolgd en indien er aanwijzingen zijn van pijn of stress
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, zullen de dieren op humane wijze geëuthanaseerd worden
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De mechanismen van het onderhoud en het verlies van zenuw/spier connecties
01/9/2020 - 31/8/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Amyotrofische laterale sclerose, Frontotemporale dementie, neuronale degeneratie, weefsel
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve ziekte waarbij de motorische zenuwcellen
die de spieren bezenuwen en aansturen afsterven. De patiënten worden hierdoor geleidelijk verlamd en
overlijden doordat de ademhalingsspieren niet meer werken. Frontotemporale dementie (FTD) is een andere
neurodegeneratieve ziekte waarbij de hippocampale zenuwcellen, belangrijk voor taal- en sociale
vaardigheden, afsterven. Patiënten krijgen hierdoor gedragsproblemen en problemen met taalvaardigheid.
Beide ziektes worden veroorzaakt door mutaties in dezelfde genen en op dit moment is er nog geen
medicatie beschikbaar om patiënten met deze ziektes te genezen. Het doel van dit project is om de
mechanismen, die het afsterven van de zenuw/spiercellen veroorzaken, te ontrafelen en zo nieuwe
doelwitten voor therapiën te ontdekken. We zullen onze bevindingen valideren op weefsel van muizen die
een ALS/FTD mutatie hebben.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Een betere kennis van de mechanismen die aan de oorzaak liggen van deze ongeneeslijke ziektes is een
belangrijke stap in het ontwikkelen van een behandeling voor de patiënten met ALS of FTD. Dit project
draagt bij tot deze kennis en kan zo belangrijke informatie opleveren voor het ontwikkelen van een
effectieve therapie in de toekomst.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

6385

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

Alle proefdieren die worden gebruikt in dit project zullen worden geëuthanaseerd voor het verkrijgen van
weefsels tijdens het volwassen stadium. Alle volwassen dieren zullen eerst verdoofd en vervolgens
geëuthanaseerd. De dieren zullen dus geen bewuste experimentele behandelingen ondergaan tijdens hun
levensloop. De gemodificeerde genetische achtergrond van enkele van deze muislijnen kan echter wel voor
neurologische afwijkingen zorgen doorheen hun levensloop. De graad van ernst van het project is matig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

Weefsels verkregen van muizen met een genetische achtergrond relevant voor de ziektemechanismen van
ALS en FTD in patiënten zijn noodzakelijk. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er omgaat in
de gemuteerde dieren moeten er proeven gebeuren op hersenen, ruggenmerg, heupzenuw, motorische
neuronen en spieren. De complexiteit van deze weefsels kan niet op een celcultuur schaal weergegeven
worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Indien de mutatie er zich toe schikt kunnen er zelfs verschillende weefseltypes afgenomen worden. Wanneer
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het materiaal niet onmiddellijk gebruikt wordt, zullen we dit invriezen om te gebruiken voor verder
onderzoek.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 genetische verwantschap tussen het model dat gebruikt wordt voor de studie en de patiënten (mens) is
de belangrijkste factor om de ontwikkeling van ALS in de mens te begrijpen. De verschillende muismodellen,
die de humane mutaties tot expressie brengen en die de ziekte in de mens recapituleren zijn daarom
excellente modellen om voor onderzoek te gebruiken, zoals hier voorgesteld wordt.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Voor de volwassen dieren wordt een zo aangenaam mogelijke leefomgeving gecreëerd en ook zij zullen geen
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, experimentele procedures ondergaan tot op het tijdstip dat ze geëuthanaseerd worden.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De rol van autofagie in het lymfesysteem in sepsis
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

autofagie sepsis immuuncellen circulatie overleving
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In ons vorig onderzoek ondekten we dat autofagie (een degradatieproces in de cel, betrokken in de afbraak
en recyclage van bijvoorbeeld eiwitten) in het lymfesysteem een effect heeft op de circulatie van
immuuncellen. Aangezien in sepsis een overactivatie van immuuncellen gelinkt is aan een hogere
sterftekans, willen we bekijken of het uitschakelen van autofagie in het lymfesysteem een positief effect op
overleving kan hebben in een sepsis model.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Met dit project kan er een vooruitgang geboekt worden door het vaststellen van een eerder onbekende rol
van autofagie in sepsis. Dit zou later kunnen helpen in de ontwikkeling van gerichte therapieën in dit
ziektemodel.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

72

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

In dit experiment zullen de dieren een injectie met bacteriën krijgen, waardoor ze algemene ontsteking
zullen ontwikkelen. De verwachte graad van ernst zal ernstig zijn, maar de dieren zullen meerdere malen
per dag worden opgevolgd. Wanneer hun lichaamstemperatuur onder 28 graden celsius zakt, zullen de
dieren op een humane manier worden opgeofferd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

muis

De eerste inzichten kunnen bekomen worden via in vitro experimenten. De overactivatie en circulatie van
immuuncellen is echter iets wat moet onderzocht worden in een diermodel dat een gelijkaardig
immuunsysteem vertoond als de mens.
Het geschatte aantal dieren is gebaseerd op vorige gelijkaardige experimenten. Het aantal dieren per groep
is bepaald aan de hand van statistiek uit eerder uitgevoerde experimenten. Hierdoor kunnen we het
minimum aantal te gebruiken muizen berekenen en aanhouden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

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.
Wanneer dieren (ernstig) ziek worden tijdens het experiment, zullen ze op een humane manier worden geeuthanaseerd.

Verklaar de maatregelen die 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 geval van chronische pijn, zal een injectie met buprenorfine gegeven worden. De dieren worden elke dag
drie maal gecontroleerd op algemeen welbevinden, gewicht en lichaamstemperatuur.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Nieuwe combinatie-behandelingen voor nieuw-ontstane type 1 diabetes
17/9/2020 tem 1/9/2022
autoimmuniteit, type 1 diabetes
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen
of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Tot op heden is de behandeling van type 1 diabetes (T1D) gebaseerd op symptomatische therapie met
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of insuline. Momenteel lopen er drie belangrijke behandelingstherapieën gericht op genezing van T1D in de
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 mens, allen bestaande uit monotherapie interventies. Het verleden heeft ons echter geleerd dat een
karakters)
therapie gericht op het genezen van T1D vermoedelijk zal bestaan uit een combinatietherapie. Dat is dan
ook de reden dat we kiezen voor nieuwe combinatie-behandelingen voor nieuw-ontstane type 1 diabetes.
Hoewel elk van deze bewezen veilig is in de mens, blijft het garanderen van veiligheid van deze combinatie
primordiaal alvorens humane studies kunnen gestart worden. Gezien het multifactorieel aspect van de
ziekte dermate gereproduceerd wordt in muismodellen, wensen wij de studie eerst hierin uit te voeren.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze therapie zou uiteindelijk kunnen leiden tot een preventie van insulinenood bij type 1 diabetes.
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?

160 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?
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Muizen worden behandeld via het drinkwater gecombineerd met injecties. Deze dieren zijn diabeet en dus
zal hun gewicht en glycemie opgevolgd worden. De verwachte graad van ernst is licht.

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

Alle muizen zullen opgeofferd worden.
Diabetes is een multifactoriële ziekte, die onvoldoende kan nagebootst worden in celcultuur of in lagere
diersoorten. Mede gezien dit als directe voorbereiding zal dienen voor humane studies.

Als muizen opgeofferd worden zullen alle relevante organen onderzocht worden om het maximaal aantal
analysen uit te voeren. Daarnaast werd het aantal noodzakelijke muizen statistisch berekend.

We gebruiken een diermodel dat spontaan type 1 diabetes ontwikkeld. Type 1 diabetes is een ziekte met een
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
multifactoriele etiologie.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen
Muizen zijn diabeet van bij de start. Indien een te hoog glucose gehalte of een te groot gewichtsverlies
worden om de negatieve effecten op het welzijn van de wordt gemeten, zal het dier worden opgeofferd.
dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de
algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te
minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

De effecten van een verhoogd leucine-gehalte in het voeder van vleeskuikens op de signaalwegen in de
hersenen.
01/10/2020 - 01/08/2021
Leucine - aminozuren - vleeskippen - eiwitsynthese - centrale aansturing - hersenen

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen
of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Hoe de eiwitsynthese werkt in de cellen van zoogdieren, is al zeer goed onderzocht. Bij de (vlees)kip is
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of dit een pak minder goed geweten. In dit project willen we de effecten van voeder met een hoger
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 gehalte aan Leucine (een aminozuur dat betrokken is in eiwitsynthese) nagaan: hoe gaan de cellen in
karakters)
een kippenlichaam om met het aangepaste voeder dat ze krijgen, en hoe gebeurt de aansturing van die
processen in de hersenen?
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Hoe beter we de metabole reactiewegen van de (vlees)kip kennen, hoe beter er op hun behoeftes kan
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang worden afgestemd in de praktijk, wat grote voordelen heeft voor de industrie, maar zeker ook voor het
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor welzijn van de dieren zelf.
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze dieren?

42 kippen (vleeskuikens)

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

De graad van ernst wordt geschat op 'licht'. Er zijn maar zeer beperkte handelingen tijdens de proef, de
dieren worden enkel dagelijks gewogen. Maar op dag 13 worden de kippen verhuisd naar
verteringskooien (1 kooi per 2 kuikens, max. 7 dagen). Dit is de enige manier waarop de voederinname
correct kan worden gemeten, een essentieel criterium voor deze proef. We schatten de pijnscore als
‘licht’ in door het mogelijk licht ongemak ten gevolge van stress ervaren in de verteringseenheden, waar
de dieren iets beperkter zijn in bewegingsruimte.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Aangezien we een staal van de hersenen nodig hebben om het effect van leucine na te gaan op de
centrale regeling, zullen de dieren na de proef geëuthanaseerd worden na verdoving.

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

Het gebruik van alternatieve systemen is in dit project niet mogelijk gezien we het effect van Leucine
willen nagaan in de hersenen van de kippen. Hersencellen zijn extreem moeilijk om in leven te houden
in in vitro omstandigheden (cellijnen), en ook effecten van de centrale aansturing elders in het lichaam
geven zeer nuttige info (bv. effecten op voederopname, vet-afzet, spieraanzet, etc). Deze zogenaamde
zoötechnische parameters worden ook meegenomen in het experiment.

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

Het minimaal aantal benodigde dieren om de effecten te zien die we voor ogen hebben, is zorgvuldig
berekend op basis van wetenschappelijke publicaties in het onderzoeksdomein. De betrokken
onderzoekers ijveren er ook voor om ten alle tijden op de hoogte te blijven van relevante nieuwe
publicaties, zodat een reeds uitgevoerde proef niet gedupliceerd wordt.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit project is specifiek opgezet om deze reactiewegen in de kip te onderzoeken. Het gebruik van lagere
diersoorten is niet mogelijk omdat eiwitten misschien wel evolutionair geconserveerd zijn, maar
daarom nog niet persé dezelfde functies vervullen in elke diersoort.

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 dieren worden gehouden onder optimale omstandigheden, met een temperatuur- en lichtschema
zoals wettelijk geadviseerd. De dagelijkse wegingen worden enkel uitgevoerd door ervaren personeel,
om de stress voor de dieren te beperken. De wegingen worden ook uitgevoerd op het tijdstip van
dagelijkse verzorging en check-ups, zodat de dieren minimaal gestoord worden. Bij de transfer naar de
verteringskooien is er een gewenningsperiode voorzien van 3 dagen.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Evaluatie van tumor opstapeling van nanobody constructen voor immunotherapie
1/10/2020 - 30/09/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

immunotherapie, farmacokinetiek, nanobody, beeldvorming
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Immunotherapie is een belangrijke behandeling die onze natuurlijke afweer stimuleert om de kanker aan
te vallen. In deze studie willen we nieuwe nanobody constructen gebruiken waarvan verwacht wordt dat
deze een zeer hoge specifeke opstappeling hebben in de tumor. Deze nanobodies werden reeds uitvoerig
getest in het labo (in vitro) met goede resultaten maar hier willen we de farmacokinetiek en
tumoropstapeling evalueren in muizen om gebruik in de mens mogelijk te maken

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Immunotherapie is een veelbelovende methode voor de behandeling van kanker. Er wordt verwacht van
deze preparaten dat de opstapeling in tumorcellen hoger is dan bij voorgaande bestaande preparaten en
dat er weinig tot geen opstapeling is in normale gezonde cellen. Daarom zal betere behandeling van
uitgezaaide tumoren mogelijk zijn met minder toxische nevenwerkingen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

75

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

75 muizen licht. De muizen met subcutane xenograft tumoren worden verschillende keren gescand
(µPET/CT) en uiteindelijk 72u na injectie opgeofferd. Kleine hoeveelheden radioactiviteit worden
geinjecteerd die zo laag is dat geen negatieve effecten worden verwacht. Gedurende de beeldvorming
worden de muizen opgevolgd (ademhaling, hartslag). Dankzij deze strategie moeten minder muizen
gebruikt worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De te onderzoeken constructen werden eerst uitvoerig gestest met behulp van in vitro technieken. Enkel
de meest belovende constructen zullen getest worden in proefdieren. Om de farmacokinetiek te kunnen
evalueren en gebruik bij mens mogelijk te maken moet men gebruik maken van proefdieren. Door
gebruik te maken van in vivo beeldvormingstechnieken kan het aantal proefdieren sterk gereduceerd
worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Dankzij de gebruikte in vivo beeldvormingstechnieken kan de farmacokinetiek op verschillende
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tijdspunten nagegaan worden in éénzelfde muis in plaats van een muis te gebruiken voor elk tijdstip.
Hierdoor wordt het aantal gebruikte muizen aanzienlijk gereduceerd.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Gezonde muizen en tumor muizen zijn uitermate geschikt om nieuwe stoffen voor immunotherapie te
evalueren. Dit is een noodzakelijke stap voordat klinische translatie kan overwogen 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.

Gedurende de injectie, beeldvorming en finale opoffering zijn de muizen onder verdoving. De muizen
worden van nabij opgevolgd en humane eindpunten zullen opgevolgd worden indien van toepassing.
Doordat slechts kleine hoeveelheden radioactiviteit worden geinjecteerd worden hiervan geen negatieve
effecten verwacht.

172
Niet-technische titel van het project

Gebruik van CRISPR screen voor de identificatie van factoren die neuronale celdood beïnvloeden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar (01/12/2020 tot 30/11/2025)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Hersencel verlies, TAU, Alzheimer, stamcellen
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De ziekte van Alzheimer is een neurodegeneratieve hersenziekte. Vooral de mens is vatbaar voor deze ziekte.
Onder pathologische omstandigheden verliezen gezonde neuronen hun functie en accumuleren ze toxische
eiwitten zoals TAU. Het is nog onduidelijk hoe TAU accumulatie leidt tot functieverlies en degeneratie van
neuronale cellen. Om de humaan specifieke neurodegeneratie te bestuderen implanteren we menselijke
neuronen in de hersenen van een muismodel voor de ziekte van Alzheimer. Uit eerdere experimenten van het
lab weten we dat 50% van de geïmplanteerde menselijke neuronen degenereert. In dit project willen we
bepaalde eiwitten wegnemen en zien of hierdoor de hersencellen beter overleven in amyloid houdende
muizenhersenen. Nadat de dieren een bepaalde leeftijd hebben bereikt zullen we de volledige hersenen isoleren
en de overlevende humane cellen identificeren via next-generation sequencing technieken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Met dit onderzoek willen we de eiwitten die essentieel zijn voor het omzetten van een gezond eiwit in een
toxisch eiwit in menselijke neuronen in vivo identificeren. Dit is zeer relevant voor de menselijke situatie.
Wanneer we begrijpen welke mechanismen bijdragen tot dit proces kunnen we meer gericht medicatie
ontwikkelen die menselijke hersencellen kunnen ondersteunen en voorkomen dat ze sterven. Op deze manier
kan de ziekte van Alzheimer uiteindelijk vertraagd worden tot een milder stadium en mogelijk in de toekomst
voorkomen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

196

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Menselijke hersencellen zullen geïmplanteerd worden in de hersenen van muizen onder narcose één dag na de
geboorte (P1). De dag nadien vertonen de muizen normaal gedrag en zijn er geen tekenen van pijn of ongemak.
We laten de muizen ouder worden tot de leeftijd van 2 of 12 maanden. Op de aangeduide leeftijd isoleren we
de hersenen van deze muizen volgens de goedgekeurde protocollen en analyseren we de overlevende menselijke
cellen. Het totale ongemak voor de dieren wordt geschat op 'licht' gezien er na P1 geen handelingen meer
worden uitgevoerd op de muizen.
Neuronale cellen bevinden zich in een heel complexe omgeving en vormen een complex netwerk met andere
neuronen en verschillende types hersencellen. Tot op heden kon geen enkel in vitro systeem deze complexe
architectuur succesvol nabootsen en blijft de noodzaak voor het gebruik van dieren bestaan. In dit project
willen we bestuderen waarom menselijke hersencellen zo vatbaar zijn voor Alzheimer gerelateerde
veranderingen in de hersenen en de genen identificeren die de cellen kunnen beschermen tegen afsterven. In
een petrischaal kunnen we enkel één of twee factoren die een rol kunnen spelen bestuderen terwijl de volledige
complexiteit van de hersenen nodig is om het volledige proces te begrijpen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Voor elk experiment maken we op voorhand een strikte statistische inschatting van de hoeveelheid dieren die
nodig zijn om de hypothese te bevestigen of ontkrachten. Meer dieren dan deze inschatting mogen niet
gebruikt worden, maar door minder dieren te gebruiken dan noodzakelijk, riskeren we dat het experiment niet
statistisch valide is en dus herhaald moet worden. We houden ons dus strikt aan de berekende hoeveelheden.

3.Verfijning (maximaal 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 onderzoeksproject maken we gebruik van een muismodel met twee verschillende genetische
achtergronden. Deze modellen bootsen de pathologische veranderingen na die we zien in de hersenen van een
patient met de ziekte van Alzheimer. De complexiteit van in vivo hersenen, samen met de veranderingen die
voorkomen in de hersenen van een Alzheimer patient, is nodig om te onderzoeken waarom en hoe het komt
dat specifiek menselijke hersencellen zo gevoelig zijn voor celdood. Dit muizenmodel is het enige juiste
beschikbaar model voor onze onderzoeksvraag.

Verklaar de maatregelen die 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 strikt 3 maal per week opgevolgd. In het geval onverwacht meer ongemak of pijn zou
voorkomen zullen de dieren geëuthanaseerd worden en hun hersenen gecollecteerd worden zodat ze nog
steeds van waarde zijn voor het experiment.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Hoe gezond borstweefsel tumor vorming kan voorkomen.
2 jaar
borst tumoren, tumor initiatie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
In dit project willen we begrijpen hoe een borst tumor ontstaat vanaf het allereerste begin. Maar nog belangrijker: we
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of willen begrijpen hoe het gezonde borstweefsel dit probeert te voorkomen. Dit doen we door gebruik te maken van
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 genetisch gemodificeerde muismodellen waarin we door middel van een injectie bepaalde gen mutaties kunnen activeren
karakters)
in het borstweefsel. Vervolgens kunnen we de gemuteerde cellen zichtbaar maken doordat ze ook een fluorescente kleur
tot expressie brengen. De gezonde cellen in de borst zullen andere kleuren tot expressie brengen. Door naar de
kleurenpatronen te kijken in het borstweefsel over de tijd kunnen we bepalen wat het effect is van de specifieke mutatie
op het gezonde borstweefsel en vice versa. Deze dynamiek kan ons veel leren over de allereerste stappen van tumor
vorming in de borst.
Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Met deze experimenten gaan we voor het eerst op een cellulair niveau bekijken hoe bepaalde gen mutaties in de
borstklier het gezonde borstweefsel beinvloeden. Daarnaast kunnen we op cellulair niveau volgen hoe bepaalde gen
mutaties het gedrag van de cel veranderen, en hoe dit veranderde gedrag uiteindelijk wel of niet tot tumor vorming leidt.
Onze hypothese is dat gezond weefsel een grote rol speelt in het voorkomen van de eerste stappen van tumor vorming.
De inzichten uit deze experimenten kunnen dus leiden tot nieuwe inzichten en potentiele behandelmethodes om
borstkanker vorming te voorkomen.

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?

Muizen, we zullen ongeveer 168 dieren gebruiken.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Aan het einde van ieder experiment zullen de dieren worden gedood om vervolgens de borstklieren uit de muis te halen,
waarmee we verder onderzoek zullen doen.

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

De meeste muizen zullen milde klachten ervaren door een injectie die we zullen geven, en eventueel door de vorming van
beginnende tumoren in de borst. Sommige muizen zullen matige klachten ervaren vanwege operaties die we zullen
uitvoeren om het borstweefsel te visualiseren dmv microscopie.De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Het doel van deze experimenten is om het effect van gemuteerde cellen te zien op gezonde cellen in het borstweefsel en
vice versa. Dit zal ons meer informatie geven over hoe een tumor in het borstweefsel kan ontstaan en hoe het gezonde
weefsel dat eventueel kan voorkomen. Helaas bestaan er geen goede in vitro modellen om een complex orgaan als het
borstweefsel na te bootsen, en daarom zijn we genoodzaakt om hiervoor diermodellen te gebruiken.

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

In deze experimenten zullen we gebruik maken van geadvanceerde microscopie technieken waarmee we het proces van
tumor initiatie in de borst kunnen volgen over meerdere dagen tot weken in dezelfde muis. Doordat we een dier
meerdere malen kunnen gebruiken, hebben we uiteindelijk minder dieren nodig. Daarnaast hebben we ons muismodel zo
gemaakt dat we zowel de gemuteerde als gezonde cellen zichtbaar kunnen maken, waardoor we een interne controle
hebben. Daardoor is een extra controle groep in deze experimenten niet nodig.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Omdat we geinteresseerd zijn in borstweefsel zijn alleen zoogdieren geschikt in deze experimenten, daarom gebruiken we
in dit geval muizen. Daarnaast maken we gebruik van genetisch veranderde dieren die het mogelijk maken om
gemuteerde en gezonde cellen zichtbaar te maken doordat ze fluorescente eiwitten produceren. Deze modellen zijn alleen
beschikbaar als muizen.

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.

Wanneer we chirurgische ingrepen doen bij de muizen zullen we dit altijd onder algehele verdoving doen. Daarnaast
zullen de muizen pijnstilling toegediend krijgen voor, tijdens en na de operatie. Verder zullen de muizen na de operatie
dagelijks worden gemonitored, en als er sprake is van ongemak zullen we voor extra kooiverrijking en speciale zachte
voeding zorgen. Als er sprake is van verminderde mobiliteit zullen we zorgen voor aangepaste drinkflessen die makkelijker
te bereiken zijn voor de muizen.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Het bestuderen van de rol van een bepaalde receptor in type 2 inflammatie in allergische rhinitis and
chronische rhinosinusitis met neuspoliepen
01/08/2020 tot 01/08/2023
Allergische rhinitis, chronische rhinosinusitis met neuspoliepen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Allergische rhinitis (AR) en chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) worden gekenmerkt door
type 2 luchtweginflammatie, dat bijdraagt tot de chroniciteit en ernst van de ziekte, dat astma kan
veroorzaken. Onze data tonen aan dat 40% van de AR patiënten en CRSwNP patiënten ongecontroleerd zijn
ondanks de huidige behandelingen. Alsdusdanig dienen nieuwe behandelingen ontwikkeld te worden die de
type 2 inflammatie kunnen herstellen in deze patiënten. We hebben reeds aangetoond dat het
onderdrukken van een bepaalde receptor type 2 luchtweginflammatie in een muismodel en in nasale
biopten van CRSwNP patiënten kan verminderen. Bijgevolg willen we graag verder de therapeutische
mogelijkheden van deze receptor bestuderen door gebruik te maken van in vivo modellen, waarbij
luchtwegveranderingen en ontstekingsmechanismen onderzocht zullen 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)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Met dit project willen we graag de rol van een bepaalde receptor bestuderen in type 2 luchtweginflammatie
door gebruik te maken van in vivo modellen. Kortom, dit project zal leiden tot nieuwe therapeutische
inzichten en strategieen voor type 2 geinduceerde luchtwegaandoeningen, zoals allergische rhinitis and
chronische rhinosinusitis.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

496

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 behandeld worden met huisstofmijt wat kan leiden tot luchtweginflammatie en verstoring
van het luchtweg epitheel. De graad van ernst is licht en de muizen zullen gedood worden na het
experiment voor analyse van luchtweginflammatie en het neusepitheel.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Muis

Het gebruik van dieren is noodzakelijk om de rol van deze receptor aan te tonen in type 2
luchtweginflammatie omdat verschillende cellen betrokken zijn bij dit proces. In onze onderzoeksgroep zijn
reeds enkele experimenten uitgevoerd en in dit project willen we graag meer informatie vergaren over het
effect van deze componenten op type 2 inflammatie.
Onze onderzoeksgroep heeft reeds enkele in vivo studies uitgevoerd, wat ons reeds bepaalde inzichtingen
heeft bijgebracht. Bovendien hebben we in de literatuur meer informatie opgezocht over de rol van deze
receptor in type 2 luchtweginflammatie. Ten slotte hebben we ook een power analyse uitgevoerd om na te
gaan hoeveel muizen nodig zijn om een statistisch verschil te zien. Kortom, op basis van deze drie zaken, zal
ervoor gezorgd worden dat er zo weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Veel onderzoek naar type 2 inflammatie wordt uitgevoerd in dierenmodellen. Daarom willen we ons
onderzoek ook uitvoeren in een muismodel, zodat we onze data kunnen vergelijken met andere studies.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
Bovendien laat dit muismodel ons toe om zowel type 2 inflammatie als het neusepitheel te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens het experiment, zullen de muizen steeds gewogen worden en zal er nagegaan worden of ze tekenen
van ziekte vertonen. Indien de muis 20% van zijn lichaamsgewicht verliest, zal het geëuthanaseerd worden.

175
Isolatie en invriezen van levercellen voor het aanmaken van celculturen
15/10/2020-14/10/2025
Cholestase, geneesmiddel-geïnduceerd leverlijden, in vitro onderzoek, transporteiwitten
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
De membranen van levercellen bevatten zogenaamde transport-eiwitten, ook 'transporters' genoemd. Ze
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of staan in voor transport van lichaamseigen verbindingen (zoals galzouten) en lichaamsvreemde
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 verbindingen zoals geneesmiddelen. Veranderingen in deze transporters spelen een rol bij de
karakters)
ontwikkeling van cholestase, een leveraandoening waarbij galzouten opstapelen in de lever. Daarnaast
zijn deze transporteiwitten betrokken in interacties tussen geneesmiddelen ter hoogte van de lever. Het
doel van dit onderzoek is het optimaliseren en toepassen van levercelculturen teneinde de ontwikkeling
van cholestase alsook geneesmiddeleninteracties bij patiënten beter te begrijpen.
Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Dit project zal resulteren in een beter inzicht van de rol van transporters in cholestase, farmacokinetiek
en geneesmiddeleninteracties zonder dat in vivo dierstudies noodzakelijk zijn. 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.

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?

Rat (Wistar en Sprague-Dawley), ongeveer 75 dieren over de looptijd van het project

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie onder volledige verdoving

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

De 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 gedood worden
tijdens de procedure (steeds onder volledige verdoving). Graad van ernst: terminaal.

Om cholestase in de mens te onderzoeken is een model nodig dat de situatie in de mens voldoende
benadert. Omdat levercellen van mensen heel zeldzaam en duur zijn, vormen levercellen van ratten een
goed alternatief voor initiële experimenten. Cellen uit andere weefsels, alsook cellijnen, hebben niet
dezelfde eigenschappen die levercellen bezitten en zijn daardoor niet geschikt. Op die manier kan ook
een idee verworven worden aangaande het extrapoleren van in vitro gegevens naar in vivo gegevens
(omdat experimentele in vivo gegevens in de rat voorhanden zijn).

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

Door de levercellen na isolatie onmiddellijk in te vriezen (voor zover ze niet onmiddellijk gebruikt worden
in experimenten), kan het aantal dieren drastisch gereduceerd worden. Onze onderzoeksgroep heeft over
de voorbije jaren de technieken geoptimaliseerd om levercellen in te vriezen en opnieuw te gebruiken na
ontdooien. Dit heeft geleid tot een 85% reductie in het aantal proefdieren voor deze toepassing.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Voorheen werd voornamelijk de rat gebruikt als species voor in vitro onderzoek in dit domein. Daardoor
is de grootste hoeveelheid referentiegegevens beschikbaar in dit species. Bovendien is de hoeveelheid
levercellen die uit één dier kunnen worden geïsoleerd in lijn met de noden voor enkele weken in vitro
onderzoek in dit domein.

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.

Gebruik van eerder geoptimaliseerde technieken voor anaesthesie (o.a. juiste dosis ketamine + xylazine).
Voorafgaand aan de anaesthesie worden andere activiteiten (met geluidsoverlast) in het lab tot een
minimum herleid.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

De rol van bloedvaten in de bouw van artificiele organen
05/10/2020 - 03/10/2025
herprogrammering - miniorgaan - transformatie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Met dit project willen we de moleculaire mechanismen die de vorming van artificiele miniwetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of organen in de muizenlever sturen, beter begrijpen. Door bepaalde eiwitten tot expressie te
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 brengen (via hydrodynamische injectie) in levercellen kunnen we deze cellen
karakters)
herprogrammeren en vormen ze mini-organen. De mechanismen zijn echter nog
onvoldoende gekend. In dit project willen we specifiek de functie van bloedvaten hierin
bestuderen, om te begrijpen hoe extracellulaire signalen en mechanische krachten de
morfogenese van mini-organen sturen en om de bijdrage van het immuunsysteem in dit
proces te bepalen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit project zal belangrijke informatie over de organisatie van gestructureerde en
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang gespecializeerde mini-organen blootleggen. De resultaten van dit project zullen leiden tot
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor nieuwe inzichten voor therapieën die orgaantransplantaties kunnen vervangen.
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?

We zullen in totaal 666 muizen gebruiken.
Sommige dieren zullen geïnjecteerd worden in de staartvene om de bepaalde eiwitten te
induceren die zullen leiden tot de transformatie van levercellen. De transformatie kan
matige pijn en ongemakken veroorzaken. We zullen de huisvestingscondities aanpassen om
de ongemakken zoveel mogelijk te beperken. Dieren zullen geëuthanaseerd worden
wanneer ze tekenen van stress vertonen. De ernst van het project wordt geschat op matig.

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

Herprogrammeren is een complex proces dat momenteel enkel in vivo kan bestudeerd
worden. Er zijn geen in vitro of ex vivo alternatieven voorhanden. We zullen gebruik maken
van celculturen om de in vivo data te complementeren en te bevestigen.

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

We zullen gepubliceerde en standaard gevestigde methoden toepassen en onze studies in
muizen aanvullen met in vitro experimenten. Op deze manier zullen we een minimaal
aantal dieren gebruiken om significante resultaten te bekomen.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit muismodel is veel beschreven in de literatuur en ook al geoptimaliseerd door ons in
eerdere studies, waardoor er een minimum aantal dieren nodig is om significante
resultaten te bekomen.

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 dieren zullen leverschade ontwikkelen.Om het ongemak voor de dieren te minimaliseren
zullen ze dagelijks gecheckt worden op gedragsveranderingen en veranderingen in uitzicht.
Indien de symptomen van ziekte blijven voortduren of erger worden, zal het dier
geëuthanaseerd worden.

177
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De rol van het immuunsysteem in de metabolische veranderingen die optreden tijdens de ontwikkeling en genezing
van longaandoeningen ingevolge malaria.
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

malaria, immunologie, metabolisme, isotoop tracers

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
neen
niet gebruikt in andere proeven
Malaria is een ernstig en wereldwijd gezondheidsprobleem. Elk jaar zijn er ~200 miljoen ziektegevallen en meer dan
400 000 doden. Vooral jonge kinderen in Afrika zijn de slachtoffers van deze ziekte. De dodelijke gevallen zijn steeds
te wijten aan de complicaties van malaria. Er bestaan zeer effectieve antimalariamiddelen, maar 15% van de
patiënten met complicaties sterven toch. Deze mensen hebben in de meeste gevallen een lage bloedsuiker spiegel en
hoge melkzuur metingen. We gaan kijken naar de manier waarop het metabolisme van de gastheer verandert
tijdens de ontwikkeling en het genezingsproces van de longaandoeningen. We leggen de specifieke focus op de rol
van het immuunsysteem in dit alles.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Door meer kennis te vergaren over hoe het metabolisme van de mens bijdraagt aan de complicaties tengevolge van
malaria, denken we dat het mogelijk zal zijn om met simpele metabole interventies betere therapeutische
strategieën te kunnen ontwikkelen. Behalve de antimalariamiddelen om de parasiet te doden bestaan er immers
geen therapieën die de complicaties van malaria kunnen genezen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per
soort)?

776

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

Muizen die met malaria besmet worden, krijgen longproblemen. 9 dagen na het begin van de besmetting beginnen
de muizen hieraan te sterven en daarom beschouwen we deze proef als "ernstig" . In de proef wordt er vanaf dag 8
behandeld om de parasiet te doden. De muizen worden dagelijks onderzocht om de negatieve gevolgen te beperken.
Zodra ze onnodig lijden en we dit niet meer kunnen verhelpen, worden ze gedood met een overdosis
verdovingsmiddel.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

De pathogenese van malaria is ontzettend complex en kan niet in vitro nagebootst worden. Zo is het onmogelijk om
de gecombineerde effecten van de parasiet, het metabolisme, het immuun systeem en de antimalariabehandeling op
de onderliggende weefsels in vitro te bestuderen. Waar mogelijk gebruiken we in vitro experimenten om
deelaspecten van de pathogenese te bestuderen, maar de muizenexperimenten blijven absoluut essentieel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom het
gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van
de wetenschappelijke doelstellingen.

We kiezen voor de meest efficiënte proefopstellingen en gebruiken statistische methoden om het aantal dieren
beperkt te houden tot het strikt noodzakelijke.

Verklaar de maatregelen die 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 worden dagelijks opgevolgd op basis van klinische score en lichaamsgewicht. Wanneer de humane
eindpunten worden bereikt, zal het dier geëuthanaseerd worden. Indien het lichaamsgewicht sterk daalt, zullen er
voederkorrels op de bodem van de kooi worden gelegd om het makkelijker bereikbaar te maken voor de muizen.
Wanneer dehydratatie voorkomt, zullen drinkflessen met een lange drinknippel worden gebruikt.

Naast apen zijn muizen nog steeds de beste diersoort om malaria te bestuderen. Gezien de hoge moeilijkheidsgraad
(zowel ethisch als praktisch) om met apen te werken, kiezen we om dit project met muizen uit te voeren. De
negatieve gevolgen worden minimaal gehouden. Zo worden veel experimenten uitgevoerd en beëindigd voordat de
muizen ziek worden. In een beperkt aantal experimenten moet het ziektebeeld zelf bestudeerd worden, daarbij
wordt regelmatig gekeken dat de muizen niet te ziek worden; indien humane eindpunten worden bereikt worden de
muizen geëuthanaseerd.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Optimalisatie en testen van nieuwe microscopie-raampjes
2 jaar
Microscopie in levende weefsels
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Het doel van ons onderzoek is om tumor groei te visualiseren op een cellulair niveau in diverse weefsels (borst, lever en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of darm). Om dit te verwezenlijken gaan we in dit project nieuwe microscopie-raampjes testen die gebruikt worden om
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 diverse weefsels (borst, darm en lever) te visualiseren op cellulair niveau in levende muizen met behulp van een
karakters)
microscoop. Over de afgelopen jaren hebben we al verschillende ontwerpen gebruikt, en we zijn steeds op zoek naar
betere materialen en manieren om deze raampjes te maken, zodat ze betere onderzoeksresultaten geven en minder
ongemak voor de dieren. Dit project is dus gefocust op technische vooruitgang van onze microscopie technieken.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Als de proef met de nieuwe raampjes succesvol is zal de kwaliteit van onze intravitale microscopie experimenten
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
verbeteren, waardoor we meer/betere resultaten kunnen boeken in ons onderzoek naar het proces van tumorgroei in de
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
borst, darm en lever.
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij
benadering het aantal van deze dieren?

Muizen, we zullen ongeveer 90 dieren gebruiken.

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

Muizen zullen matige klachten ervaren vanwege operaties die we zullen uitvoeren om het weefsel te visualiseren dmv
microscopie.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Aan het einde van ieder experiment zullen de dieren op humane wijze worden gedood om vervolgens de weefsels uit de
muis te halen, waarmee we verder onderzoek zullen doen.

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

Het doel van ons onderzoek is om tumor groei te visualiseren op een cellulair niveau in diverse weefsels (borst, lever en
darm). Helaas bestaan er geen goede in vitro modellen om een complex orgaan als het borstweefsel of de lever na te
bootsen, en daarom zijn we genoodzaakt om hiervoor diermodellen te gebruiken.

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

In deze experimenten zullen we gebruik maken van geadvanceerde microscopie technieken in combinatie met
microscopie raampjes waarmee we cellulaire processen zoals tumor groei in verschillende organen kunnen volgen over
meerdere dagen tot weken in dezelfde muis. Met de optimalisatie experimenten willen we zien of we met de nieuwe
ontwerpen van de microscopie raampjes nog langer in dezelfde muis deze processen kunnen volgen met nog meer
precisie. Doordat we een dier meerdere malen kunnen gebruiken, hebben we uiteindelijk minder dieren nodig.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Omdat we geinteresseerd zijn in borstweefsel, leverweefsel en darmweefsel zijn alleen zoogdieren geschikt in deze
experimenten, daarom gebruiken we in dit geval muizen. Daarnaast maken we gebruik van genetisch veranderde dieren
die het mogelijk maken om gemuteerde en gezonde cellen zichtbaar te maken doordat ze fluorescente eiwitten
produceren. Deze modellen zijn alleen beschikbaar als muizen.

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.

Wanneer we chirurgische ingrepen doen bij de muizen zullen we dit altijd onder algemene verdoving doen. Daarnaast
zullen de muizen pijnstilling toegediend krijgen voor, tijdens en na de operatie. Verder zullen de muizen na de operatie
dagelijks worden gemonitord, en als er sprake is van ongemak zullen we voor extra kooiverrijking en speciale zachte
voeding zorgen. Als er sprake is van verminderde mobiliteit zullen we zorgen voor aangepaste drinkflessen die makkelijker
te bereiken zijn voor de muizen.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Gevoeligheidsbepaling voor hartcomplicaties veroorzaakt door chemotherapie
4 jaar
cardiologie, oncologie, cardio-oncologie, stamcellen, ijzermetabolisme
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Gerichte behandelingsstrategieën hebben de overleving van kankerpatiënten aanzienlijk verbeterd.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of Nevenwerkingen op hart en bloedvaten door deze behandelingen zijn echter frequent en kunnen de overleving
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 sterk verminderen. In de huidige praktijk wordt er 'reactief' gehandeld bij optreden van dergelijke
karakters)
nevenwerkingen door chemotherapie: de behandeling wordt gestopt en ondersteunende medicatie wordt
opgestart. Behandelende oncologen kunnen momenteel niet voorspellen welke patiënten schade op hart en
bloedvaten door chemotherapie zullen ontwikkelen. Doel van dit project is om op voorhand per patient een
gevoeligheidsbepaling voor nevenwerkingen op hart en bloedvaten door chemotherapie te bepalen door
gebruik van patiënt-afgeleide cellen. Als toepassing kan het gunstig effect van voor- of nabehandeling met
ondersteunende medicatie eveneens onderzocht worden.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Deze individuele gevoeligheidsbepaling van patiënten voor schade aan hart en bloedvaten door chemotherapie
maakt deel uit van patiëntgerichte therapie. De behandelende oncoloog zou in staat zijn een aangepast
behandelingsschema op te stellen zonder vrees voor nevenwerkingen op hart en bloedvaten. Dit zou er toe
bijdragen dat overleving en levenskwaliteit verbeteren na kankerbehandeling en dat de kost door hart- en
vaatziekten als laattijdige verwikkelingen van kankerbehandeling verdwijnt.

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?

Muizen; aantal: 270.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

euthanasie in beide substudies

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

Cellijnen kunnen niet gebruikt worden omdat deze speciaal ontwikkeld zijn om relatief resistent te zijn aan
schadelijke externe invloeden. Het testen van de minste gevoeligheid van cellen aan schadelijke invloeden van
buitenaf is de essentie van dit project. Proefdieren zijn dus noodzakelijk en onvervangbaar in dit project.

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

1/ Berekening van steekproefgrootte. 2/ Beperken in aantal van controlegroepen waar beperkte experimentele
variatie verwacht wordt. 3/ In eerste instantie gebruiken van fibroblasten (groter aantal per dier) uit
quadriceps alvorens over te schakelen naar circulerende lymfocyten (kleiner aantal per dier).

Verwachte negatieve effecten: pijn door injectie. Malaise door injectie van chemotherapie en inductie van
chronische inflammatie. De graad van ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

De gevraagde muizen worden in ons labo reeds jaren gebruikt in vergelijkbare experimenten; de ervaring met
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
deze muizen is bijgevolg groot. De gevraagde muizenstam is uiterst geschikt om chronische aandoeningen,
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
met name hart- en vaatziekten en kanker, te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen
De muizen worden verdoofd en ontvangen pijnstilling bij pijnlijke procedures. Euthanasie wordt voorzien
worden om de negatieve effecten op het welzijn van de wanneer een dier teveel lijdt. Euthanasie van proefdieren aan het einde van het project.
dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de
algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te
minimaliseren.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Evaluatie van een nieuwe techniek voor de verbetering van de duurzaamheid van donorkleppen voor de
longslagader
2/11/2020-1/11/2025
Hartchirurgie; klepvervanging; congenitale chirurgie; homogreffe; decellularizatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Voor bepaalde hartaandoeningen hebben homogreffes of “donorkleppen” een superieure duurzaamheid
ten opzichte van kunstkleppen.
In tegenstelling tot bij orgaantransplantatie, treedt geen afweerreactie op doch een laaggradige
immuunrespons tegen residuele cellen en eiwitten is mogelijk en kan leiden tot verkalking en klepfalen.
Het verwijderen van de cellen van de donor is een veelbelovende nieuwe techniek om dit probleem te
overwinnen.
In dit project beogen we om, samen met de “European Homograft Bank”, een nieuwe techniek uit te testen
om dit probleem op te lossen.
We zullen standaard donorkleppen vergelijken met homogreffes waarvan de cellen verwijderd werden
volgens een nieuwe techniek, en dit in een setting van vervanging van de longslagaderklep bij schapen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit onderzoek zal er op korte termijn voor zorgen dat de vernieuwde en goedkopere techniek bij mensen
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
toegepast kan worden. Er wordt verwacht dat deze techniek de nood aan heroperaties sterk kan
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
verminderen.
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Schapen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

48: 24 dieren die geopereerd worden, 24 donor-dieren om de kleppen van te maken

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

24 dieren die geopereerd worden: Matige graad van ernst: 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. 24 donor-dieren: geen pijn aangezien enkel
euthanasie. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De nieuwe techniek van decellularizatie is in vitro reeds gevalideerd wat betreft effectiviteit in vernietiging
van cellen. Anderzijds moet deze techniek ook in vivo gevalideerd worden in een setting analoog aan de
menselijke alvorens het verantwoord is dat deze nieuwe techniek toegepast wordt op kleppen die gebruikt
worden bij mensen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

In onze voorgaande experimenten werd waardevolle ervaring opgedaan met betrekking tot implantatie
van homogreffes en pulmonaalkleppen bij schapen. Dit maakt dat we de experimenten met de grootste
zorg en laagst mogelijke mortaliteit kunnen uitvoeren. Anderzijds zal door onze expertise en infrastructuur
ook zoveel mogelijk nuttige informatie uit deze experimenten geextraheerd worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

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.
Onze zeer relevante ervaring maakt dat dit het meest verfijnde model mogelijk is.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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. 24 donor-dieren: niet van toepassing aangezien enkel
euthanasie.

181
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zebravis larven als model voor bunyavirus infecties
01/09/2020 - 31/08/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

zebravis, virus, antivirale medicijnen, modelorganisme
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Momenteel is er geen enkele behandeling mogelijk tegen bunyavirus infecties.Het uiteindelijke doel van ons
onderzoek is het vinden van medicamenten die tegen een breed spectrum van bunyavirussen gebruikt
kunnen worden. We zullen zebravis larven gebruiken om de bunyavirussen te bestuderen en te testen of
medicijnen deze infecties kunnen remmen. We gebruiken hiervoor zebravis larven omdat deze een
makkelijke en veilige manier bieden om deze gevaarlijke virussen te bestuderen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Buiten het vinden van nieuwe medicijnen zal het zebravis model ons een hoop nieuwe informatie geven
over de ontwikkeling van bunyavirus infecties. Het feit dat de larven transparant zijn geeft ons een unieke
mogelijkheid om de infectie real-time te volgen. Zo kunnen ook symptomen en betrokken organen worden
bestudeerd.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

38400 zebravis larven

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 injecteren van het virus wordt gedaan onder volledige anesthesie en de te onderzoeken moleculen
worden in het zwemwater opgelost. Deze handelingen zullen dus geen of beperkt ongemak veroorzaken.
Tijdens het verloop van de studie zullen de dieren een virale infectie ontwikkelen. Deze infectie zal in de vis
niet leiden tot symptomen of mortaliteit. Indien er toch duidelijke tekenen van lijden zijn (inactiviteit,
evenwichtsverlies, oedeem, ...) worden de dieren geëuthanaseerd. Dit om het lijden tot een minimum te
beperken. De graad van ernst van het project wordt geschat als matig.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De werking van de moleculen werd reeds uitgebreid in celcultuur bestudeerd. De volgende stap in het
bestuderen en het mogelijks ontwikkelen van deze moleculen, vereist het bestuderen van de antivirale
activiteit in dieren, aangezien cellen het volledige en complexe systeem van een levend organisme niet
kunnen nabootsen. Door de eerste in vivo studies te doen in zebravis larven kunnen we de verdere studies
in muizen tot het uiterste minimum beperken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

De studie is zo opgezet dat er zo weinig mogelijk zebravis larven gebruikt worden om statistische
resultaten te kunnen bekomen. De zebravis larven zullen dagelijks opgevolgd worden, zodat ook de
mogelijke toxiciteit van moleculen in het zelfde experiment kunnen worden opgevolgd. We zullen trachten
om de experimenten zoveel mogelijk te groeperen om het aantal positieve en negatieve controles te
kunnen verminderen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Zebravis larven zijn reeds gebruikt in studies voor andere humane virussen zoals influenzavirus, humaan
norovirus en het respiratoir syncytiaal virus. Door gebruik te maken van zebravis larven kunnen we
potentieel nieuwe antivirale middelen op een grotere schaal testen vooraleer we naar in vivo studies gaan
in muizen. Alle mogelijks pijnlijke handelingen zullen worden uitgevoerd onder volledige anesthesie en
indien er duidelijke tekenen van lijden zijn (inactiviteit, evenwichtsverlies, oedeem, ...) worden de dieren
geëuthanaseerd.

Verklaar de maatregelen die 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 welzijn van de larven wordt dagelijk gecontroleerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nabootsen van mTORopathiën in zebravissen
10/08/2020-31/12/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

mTORopathiën - zebravis - epilepsie - neurologische afwijkingen
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De mTOR signaalweg heeft een cruciale rol in diverse processen waaronder de ontwikkeling van de
hersenen. Normaal wordt de activiteit van deze signaalweg gecontroleerd door genen, al kunnen mutaties
in deze genen dit controlemechanisme verstoren. Als gevolg kan de signaalweg overactief zijn en leiden
tot een groep van ziekten die mTORopathiën genoemd worden. Patiënten hebben vaak last van epilepsie,
hersenafwijkingen en neuropsychiatrische aandoeningen, al verschilt de ernst van deze symptomen en
gevoeligheid voor bestaande behandelingen sterk. De verschillen binnen deze patiëntengroep willen we
bestuderen met een dubbel gemuteerd zebravismodel. Dit geeft ons de kans om te onderzoeken of een
tweede/extra mutatie aanleiding kan geven tot een ergere/verschillende presentatie van de ziekte. Op
deze manier hopen we een verband te vinden tussen de aanwezige mutatie(s) en symptomen en later een
mutatie-specifieke behandeling te ontwikkelen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het dubbel gemuteerde zebravis model kan ons helpen om een verband te ontdekken tussen de
aanwezige mutatie(s) en de ernst van symptomen en op deze manier kan er ook een passende
behandeling voor deze verschillende genetische varianten binnen de patiëntengroep gevonden worden.
Daarnaast kan onze kennis omtrent de mTOR signaalweg vergroten doordat interacties tussen de twee
aangebrachte mutaties of nieuwe mediatoren van de pathologische effecten ontdekt kunnen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Zebravis
3600

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 meeste experimenten zullen uitgevoerd worden op zebravislarven voor het proefdierstadium, en zijn
niet invasief. Indien invasieve experimenten nodig zijn, zullen de dieren verdoofd worden. De ingeschatte
ernst voor sommige experimenten is ernstig, voor andere terminaal. Op het einde van de experimenten
worden de dieren op humane wijze geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als ernstig
ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Zebravislarven hebben een lagere graad van neurofysiologische gevoeligheid dan muizen, zijn gemakkelijk
genetisch te wijzigen en pathologische effecten kunnen al in het embryonaal statium onderzocht worden.
Voorlopig zijn er geen alternatieve modellen beschikbaar om dit onderzoek uit te voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het geschatte aantal proefdieren is gebaseerd op onze huidige ervaring met dergelijke studies. We zullen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voornamelijk zebravislarven vóór het proefdierstadium gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Aangezien de mTOR signaalweg cruciaal is voor normaal functioneren en ontwikkeling van de hersenen,
zullen de mutaties resulteren in embryonale afwijkingen. Met muismodellen zijn deze embryonale effecten
moeilijk te bestuderen terwijl zebravissen embryo's transparant zijn en zich buiten de baarmoeder
ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk maken om de afwijkingen te bestuderen. Daarnaast staat de zebravis
evolutionair gezien dichter bij de mens dan lagere organismen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Indien er tekenen zijn van pijn of stress zullen de vissen op humane wijze geëuthanaseerd worden.
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.
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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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Een nieuw geneesmiddel voor het behandelen van de zeldzame ziekte trombotische
trombocytopenische purpura
01/08/2020-01/08/2022
nieuw geneesmiddel, autoimmuun ziekte, genetische ziekte
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ongeveer 80% van de trombotische trombocytopenische purpura (TTP) patiënten reageert
goed op de bestaande behandelingen (plasmatherapie en immuunsuppressiva). Deze
bestaande behandelingen kunnen echter relatief ernstige neveneffecten hebben. De andere
20% van de patiënten reageert niet of slecht op de huidige therapie. In dit project wordt
een nieuw geneesmiddel uitgetest om TTP te behandelen. het nieuw geneesmiddel heeft de
negatieve neveneffecten van de huidige therapieën niet, en is een goed alternatief voor de
patiënten die niet op de huidige therapie reageren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Dit nieuw geneesmiddel kan een doorbraak betekenen voor de behandeling van TTP. Het
geneesmiddel zal niet alleen TTP patiënten helpen die niet reageren op de bestaande
geneesmiddelen, maar daar het ook de neveneffecten van de bestaande geneesmiddelen
niet heeft, zal het ook de behandeling van de andere TTP patiënten verbeteren.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximaal aantal muizen dat zal gebruikt worden is 66.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 waarschijnlijke graad van ernst voor de dieren na inductie van TTP door injectie van
gerecombineerde Van Willebrand factor (rfVWF) is in de meerderheid van de dieren licht en
bij de minderheid van de dieren matig. De verwachte negatieve effecten voor dieren
worden als volgt waargenomen: pilo-erectie, kort ademigheid, krampen en een liggende
positie. Na het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden door een volledige
verdoving gevolgd door een nekbreuk. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

muis

Er zijn geen alternatieve in vitro methoden voor handen. TTP is een complexe aandoening
die verschillende organen aantast. De TTP symptomen die optreden in de verschillende
organen kunnen in vitro niet nagebootst worden. De werking van het nieuwe medicijn
werd evenwel eerst uitvoerig in vitro getest.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd een statistische berekening uitgevoerd om het minimum aantal dieren nodig voor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dit experiment te berekenen. De onderzoekers zijn goed getraind, waardoor het gebruik
van het vooropgestelde aantal dieren kan gegarandeerd worden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het TTP diermodel is het best gekarakteriseerde en meest gebruikte diermodel voor TTP.
Met dit model werd de doeltreffendheid van een ander nieuw medicijn voor TTP reeds
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
bewezen, een medicijn dat nu reeds in klinische studies gebruikt wordt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 handelingen in dit dierexperimenten veroorzaken licht tot matige negatieve effecten bij
de dieren die maximaal 24u duren, daar het experiment na 24u gestopt wordt en de dieren
geëuthanaseerd worden. Tijdens deze 24u worden de dieren 2 maal per dag opgevolgd en
wanneer de negatieve effecten meer dan matig zouden zijn, zullen de dieren
geëuthanaseerd 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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Evaluatie van een nieuwe therapie voor het behandelen van een zeldzame ziekte waarbij er
bloedklontervorming in de kleine bloedvaten (hart, nieren, hersenen) voorkomt.
15/08/2020-14/08/2025
gentherapie, genetische ziekte
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ongeveer 80% van de patiënten met de genetische ziekte waarbij er bloedklontervorming in de kleine
bloedvaten (hart, nieren, hersenen) voorkomt (= de ziekte 'TTP") reageert goed op de bestaande
behandelingen (plasmatherapie). Deze patiënten hebben echter een levenslange behandeling nodig om
herval van de ziekte te voorkomen en deze behandeling is erg hinderlijk, stressvol. De huidige
behandeling kan de ziekte ook niet genezen. Daarom wordt er een nieuwe, levenslange behandeling (=
gentherapie) voor deze ziekte uitgetest.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze nieuwe behandeling kan een doorbraak betekenen voor de behandeling van TTP. Het zal de
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
levenskwaliteit van deze patiënten sterk verbeteren door de ziekte te genezen.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Het maximaal aantal muizen dat zal gebruikt worden is 240.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 waarschijnlijke graad van ernst voor de dieren door inductie van TTP model en door toediening van
gentherapie is in de meerderheid van de dieren licht en bij de minderheid van de dieren matig. De
verwachte negatieve effecten voor dieren worden als volgt waargenomen: pilo-erectie, kort ademigheid,
krampen en een liggende positie). Na het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden door een
volledige verdoving gevolgd door een nekbreuk.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve in vitro methoden voor handen. TTP is een complexe aandoening die
verschillende organen aantast. De TTP symptomen die optreden in de verschillende organen kunnen in
vitro niet nagebootst worden. De werking van de nieuwe therapie werd evenwel eerst uitvoerig in vitro
getest.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd een statistische berekening uitgevoerd om het minimum aantal dieren nodig voor dit experiment
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te berekenen. De onderzoekers zijn goed getraind, waardoor het gebruik van het vooropgestelde aantal
dieren kan gegarandeerd worden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het TTP muismodel is het best gekarakteriseerde en meest gebruikte diermodel voor TTP. Met dit model
werd de doeltreffendheid van een ander nieuw medicijn voor TTP reeds bewezen, een medicijn dat nu
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
reeds in klinische studies gebruikt wordt.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 handelingen in dit dierexperiment veroorzaken licht tot matige negatieve effecten bij de dieren die
maximaal 24u duren, daar het experiment na 24u gestopt wordt en de dieren geëuthanaseerd worden.
Tijdens deze 24u worden de dieren 2 maal per dag opgevolgd en wanneer de negatieve effecten meer dan
matig zouden zijn, zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de effecten van een Yap inhibitor in verschillende muis kankertypes?
13/10/2020-12/10/2025
Lever, tumorregressie, Yap
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Yap en Taz zijn 2 eiwitten die orgaangroei en tumorontwikkeling bevorderen en worden beschouwd als
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of veelbelovende doelwitten voor kankertherapie aangezien deze factoren hyperactief zijn in verschillende
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 soorten kankers. Uit resultaten van vorige experimenten is gebleken dat de inhibitie van Yap/Taz in de
karakters)
tumoren leidt tot een sterke vermindering van tumoren. Hierdoor is het belangrijk nieuwe inhibitoren te
testen die mogelijks kunnen leiden tot nieuwe therapie mogelijkheden. In dit project willen we de invloed
van nieuwe Yap/Taz inhibitoren op de kankerontwikkeling bestuderen, meer bepaald in muismodellen voor
leverkanker, geoptimaliseerd in ons labo.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Door het beperkt aantal therapie opties en de minimale effectiviteit in leverkanker is het belangrijk nieuw
therapeutische targets te ontdekken en uit te testen. Dit project zal de effectiviteit van verschillende nieuwe
Yap/Taz inhibitoren testen in vitro en in vivo. 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.

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?

muis, 564

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Alle dieren zullen geeuthanaseerd worden 7 weken na tumorinductie of vroeger indien klinische tekenen van
pijn en lijden vastgesteld worden.

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

De nieuwe yap inhibitoren zullen in verschillende lever kanker types getest worden, waarbij de muizen matig
ongemak en pijn zullen ondervinden na 5 weken. De dieren worden behandeld vanaf 5 tot 7 weken met de
Yap/Taz inhibitoren en 7 weken na tumorinductie worden de dieren geeuthanaseerd, of vroeger indien
klinische tekenen van pijn en lijden vastgesteld worden.

De effecten van de Yap/Taz inhibitoren zullen eerst worden bestudeerd in vitro door het gebruik van
leverkanker cellijnen. Maar de ontwikkeling van leverkanker is te complex om alleen in vitro te bestuderen
waardoor het nog steeds noodzakelijk is om verdere testen te doen in vivo. Dit project heeft potentieel voor
klinische behandeling voor mensen waardoor het noodzakelijk is om het meest relevante model voor
leverkanker te gebruiken

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

Voor het uitvoeren van dit project gebruiken we de genetische kennis, verkregen door onze voorgaande
experimenten, ook uitgevoerd op muizen. De nieuwe inhibitors zijn vooraf al grondig bestudeerd om de
specifieke eigenschappen zoals pharmacokinetica te bepalen. 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.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Aangezien we de ontwikkeling van leverkanker bestuderen, zijn lagere dieren dan de muis niet toepasbaar
voor onze studie. Dit project heeft potentieel voor klinische behandeling voor mensen waardoor het
noodzakelijk is om het meest relevante model voor leverkanker te gebruiken. De gebruikte muismodellen zijn
reeds gepubliceerd en geoptimaliseerd in verschillende labo's.

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen
Om het discomfort van de dieren te minimaliseren, zullen we deze dieren dagelijks controleren op
worden om de negatieve effecten op het welzijn van de veranderingen in gedrag en op uiterlijke kenmerken van pijn. Indien we symptomen van pijn en ongemakken
dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de
vaststellen die aanhouden of verergeren, worden de dieren geeuthanaseerd.
algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te
minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Alzheimer pathologie in het oog.
3 jaar
Oog, retina, Alzheimer, hersenen, amyloïde, tau-proteïne, spreiding
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Het doel van het project is het bestuderen van de depositie van β-amyloïde en tau proteïnen in de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of retina, die kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer in de hersenen. Bovendien willen wij weten of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 deze veranderingen bijdragen aan de verspreiding van Alzheimer-gerelateerde veranderingen in het
karakters)
centraal zenuwstelsel. Als dit zo is, kan de retina bij diagnosestelling van de ziekte van Alzheimer
worden gebruikt. Om te onderzoeken of een spreiding van deze pathologie van het oog naar de
hersenen mogelijk is, is het noodzakelijk dat er in transgene muizen wordt getest of in het oog
geïnjecteerde Alzheimer aggregaten naar de hersenen kunnen verspreiden en zo de ziekte van
Alzheimer kunnen veroorzaken.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Ten eerste zouden onze resultaten een nieuwe basis kunnen vormen om het oog als biomerker te
gebruiken voor hersenpathologieën, zoals in dit geval Alzheimer pathologie. Kennis over de omvang van
pathologische veranderingen en hun differentiële diagnose die kan leiden tot andere
neurodegeneratieve ziektes is hiervoor essentieel. Bovendien zou het ontstaan van de pathologische
veranderingen van de ziekte van Alzheimer in het oog tot nieuwe pathogenetische concepten kunnen
leiden, bv. acceleratie door visuele stimuli of oogziektes.

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?

In dit project zullen 90 muizen worden gebruikt.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren worden aan het eind van het experiment (4 maanden na de operatie) geëuthanaseerd.

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

De injectie in het oog kan bij de muizen lichte pijn en/of visuele problemen veroorzaken. Aangezien
oogoperaties bij de mens onder anaesthesie kunnen worden uitgevoerd zonder al te hoog risico op
ernstige gevolgen schatten wij de graad van ernst van de procudure als matig in. Het risico op infectie
ligt niet hoger dan bij andere operaties.

Om de rol van de retina in de ziekte van Alzheimer te onderzoeken is er een zoogdiermodel nodig
waarin de interactie tussen ogen en hersenen kan worden bestudeerd.

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

Om het aantal gebruikte dieren te beperken, werd er een statistische analyse uitgevoerd. Deze analyse
voorspelt hoeveel dieren er nodig zijn om het door ons verwachte effect te kunnen zien bij het
vergelijken van de groepen. Wij starten hier met de ondergrens van het aantal dieren. Indien het nodig
is de hoeveelheid te verhogen zal een aanvraag hiertoe worden ingediend.

3.Verfijning (maximaal 600 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 project kiezen we ervoor om als diermodel transgene muizen te gebruiken die, gelijkaardig aan
de mens, Alzheimerpathologie en de hiermee gepaard gaande veranderingen in de hersenen kunnen
ontwikkelen. Muizen zijn relatief lage zoogdieren met een hersenenanatomie die veel gelijkenissen aan
humane hersenen vertoont. Dit geldt ook voor transgene ratten of apen, maar helaas niet bij lagere
diersoorten. Dit maakt de muis tot het meest verfijnd model dat er in dit project kan worden gebruikt.

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.

Tijdens de operatie zal er oogbescherming worden gebruikt en de onderzoeker zal de anesthesie
gedurende de procedure monitoren. Indien er tekenen van pijnperceptie zijn tijdens de ingreep
(pijnreflex ondanks anesthesie), zullen de muizen extra verdoving krijgen. Na de operatie krijgen de
dieren pijnstilling en wordt de anesthesie omgekeerd m.b.v. een antagonist. Gedurende 24 uur na de
operatie wordt de helft van de kooi op de warmtemat geplaatst. Nadien zal neurologische status, pijn
en wondheling dagelijks en gewicht wekelijks worden opgevolgd.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Het effect van chromosomale instabilteit op borsttumor vorming en uitzaaiingen.
2 jaar
borst tumoren, tumor groei, metastasen
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
In dit project willen we begrijpen wat het effect is van chromosomale veranderingen en instabiliteit tijdens de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of verschillende ontwikkelingstadia van borsttumoren. Chromosomale instabiliteit (CIN) is een proces waarbij tijdens de
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 celdeling de chromosomen niet gelijk worden verdeeld over de dochtercellen, wat leidt tot het ophopen van foutjes in het
karakters)
DNA. Het is bekend dat CIN vaak voorkomt in diverse tumor types, inclusief borsttumoren. Het is nog onduidelijk of CIN
tumor groei promoot of juist afremt, beide effecten zijn beschreven in de literatuur. Onze hypothese is dat het effect van
CIN op tumo groei voornamelijk wordt bepaald door de mate van CIN in de tumorcellen in combinatie met het
ontwikkelingsstadium van de tumor. Daarom hebben we een muismodel gecreerd waarmee we op elk gewenst stadium
van borsttumorgroei (vroege initiatie fase, groei fase, of laat met uitzaaingen) CIN kunnen induceren met een vooraf
bepaalde mate (mild, mild-matig, matig, en ernstig).
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Met deze experimenten gaan we voor het eerst op een cellulair niveau bekijken hoe verschillende levels van CIN
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
tumorgroei en uitzaaiingen beinvloedt. Het doel is uiteindelijk om inzicht te krijgen in de rol van CIN tijdens
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
borsttumorgroei, zodat we CIN misschien als aangrijpingspunt kunnen gebruiken voor de behandeling van borstkanker.
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?

Muizen (190)

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Aan het einde van ieder experiment zullen de dieren op humane wijze worden gedood, waarna we de tumoren zullen
isoleren voor verdere analyse.

De meeste muizen zullen matige tot ernstige klachten ervaren vanwege operaties die we zullen uitvoeren om het
borstweefsel te visualiseren dmv microscopie, of door de uitzaaiingen van de borsttumoren (voornamelijk in de
longen).De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

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

Het doel van deze experimenten is om te begrijpen hoe de mate van CIN de verschillende stadia van borsttumorgroei
beinvloedt. Helaas bestaan er geen goede in vitro modellen om een complex proces als het borsttumor groei en
metastasering na te bootsen, en daarom zijn we genoodzaakt om hiervoor diermodellen te gebruiken.

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

In deze experimenten zullen we gebruik maken van geadvanceerde microscopie technieken waarmee we het proces van
tumorgroei in de borst kunnen volgen over meerdere dagen tot weken in dezelfde muis. Doordat we een dier meerdere
malen kunnen gebruiken, hebben we uiteindelijk minder dieren nodig.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Omdat we geinteresseerd zijn in borstweefsel zijn alleen zoogdieren geschikt in deze experimenten, daarom gebruiken we
in dit geval muizen. Daarnaast maken we gebruik van genetisch veranderde dieren die het mogelijk maken om
gemuteerde en gezonde cellen zichtbaar te maken doordat ze fluorescente eiwitten produceren. Deze modellen zijn alleen
beschikbaar als muizen.

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.

Wanneer we chirurgische ingrepen doen bij de muizen zullen we dit altijd onder algehele verdoving doen. Daarnaast
zullen de muizen pijnstilling toegediend krijgen voor, tijdens en na de operatie. Verder zullen de muizen na de operatie
dagelijks worden gemonitored, en als er sprake is van ongemak zullen we voor extra kooiverrijking en speciale zachte
voeding zorgen. Als er sprake is van verminderde mobiliteit zullen we zorgen voor aangepaste drinkflessen die makkelijker
te bereiken zijn voor de muizen.

188
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Nieuwe combinatie-behandelingen ter preventie van type 1 diabetes
01/11/2020 tem 31/10/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

autoimmuniteit, type 1 diabetes, preventie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Type 1 diabetes (T1D) wordt gekenmerkt door een immuunrespons, gericht tegen de beta cellen (= insulineproducerende cellen) in de pancreas, hetgeen resulteert in levenslange behandeling met insuline. Recent
werd aangetoond dat in mensen met een hoog-risico voor T1D een kortdurende behandeling met een
specifieke immuuntherapie resulteert in een tijdelijke bescherming van de beta cellen. Er zijn nog veel
onbekenden. Er is niet geweten welke mensen het best reageren op deze therapie en hoe deze precies
werkt. Daarom willen we die veelbelovende immuuntherapie in een muismodel voor type 1 diabetes beter
bestuderen en bekijken of we deze ook nog kunnen optimaliseren door toevoeging van een eiwit dat
gelinkt is aan type 1 diabetes ontwikkeling.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze therapie zou uiteindelijk kunnen leiden tot een preventie van insulinenood bij type 1 diabetes.
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

390

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

Muizen worden behandeld met injecties. Muizen worden opgevolgd door bloedglucosewaarden 1 keer per
week te meten (via druppel uit staartvene). We verwachten geen negatieve effecten van de therapie op de
dieren vandaar dat we het experiment licht inschatten. Op het einde van de opvolgperiode (30 weken
leeftijd) worden overblijvende muizen opgeofferd. Dieren die mogelijks diabetes (verhoogde
bloedsuikerwaarden) ontwikkelen tijdens het experiment zullen geëuthanaseerd worden evenals deze die
meer dan 20% van hun gewicht in enkele dagen zouden verliezen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Diabetes is een multifactoriële ziekte, die onvoldoende kan nagebootst worden in celcultuur of lagere
diersoorten. We gebruiken de NOD muis die spontaan type 1 diabetes ontwikkelt net zoals bij mensen.

Het aantal dieren werd via statistische programma's berekend zodat enkel noodzakelijke dieren worden
aangevraagd. Daarnaast zullen de overblijvende dieren bij de euthanasie gebruikt worden om een
maximaal aantal analyses op zoveel mogelijk relevante organen uit te voeren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We gebruiken een diermodel dat spontaan type 1 diabetes ontwikkelt. Type 1 diabetes is een ziekte met een
multifactoriele etiologie.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Dieren worden 1 keer per week door één van de labomedewerkers geobserveerd (wegen en
bloedglucosewaarden meten). Dieren die diabetes ontwikkelen of die meer dan 20% van hun
lichaamsgewicht verliezen op 5 dagen tijd worden geëuthanaseerd.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Therapie voor corticale blindheid
15/11/2020 tot 14/11/2025
blindheid, therapie, hersenschors, letsel, dopamine, inactivatie, stimulatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Het verlies van ons bewuste zicht na een letsel in de hersenschors heeft uitermate negatieve gevolgen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of voor onze levenskwaliteit. Nochtans behouden patiënten die blind zijn ten gevolge van een letsel in de
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 hersenschors nog beperkte visuele functies waarvan ze zichzelf niet bewust zijn, een fenomeen gekend als
karakters)
‘blindzien’. We zullen onderzoeken hoe we niet-bewuste visuele capaciteiten, na een beperkt letsel kunnen
vertalen in bewuste visuele gewaarwordingen. We zullen de plasticiteit onderzoeken die optreedt na het
letsel door middel van functionele beeldvorming en specifieke gedragstaken. Bovendien zullen we met
stimulaties en/of uitschakeling van specifieke hersenkernen de plasticiteit en de bewuste visuele
capaciteiten in het ‘blinde’ gebied trachten te verhogen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Indien we slagen in ons opzet zullen we de mechanismes beter begrijpen die betrokken zijn bij 'blindzien'
en welke hersengebieden betrokken zijn bij de niet-bewuste visuele gewaarwording en bij de plasticiteit
die optreedt na een letsel in de vroege visuele hersenschors. Bovendien zullen we twee verschillende
manieren testen die mogelijk tot betere bewuste visuele capaciteiten kunnen leiden. Indien succesvol, kan
dit op termijn leiden tot gelijkaardige therapieën bij mensen met corticale blindheid met een verhoogde
levenskwaliteit van mensen met corticale blindheid tot gevolg.

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?

rhesus aap, maximaal 6 dieren zullen gebruikt worden

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

euthanasie, herbruik of pensionering

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

Blindzien ten gevolge van letsels in de vroege visuele hersenschors is een fenomeen dat bij mensen en
niet-menselijke primaten beschreven is. Het effect van een beperkt corticaal letsel en de interventies om
het verlies aan bewuste visuele waarnemingen te compenseren kan enkel onderzocht worden in levende
dieren (of mensen). Computermodellen kunnen onvoldoende de complexiteit van de hersenen simuleren.

Alle dieren zullen getraind worden in de taken door middel van positieve beloning. 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. De zeer precieze letsels in de hersenschors worden gemaakt
door wereldautoriteiten op dit vlak. Bij sommige dieren wordt een opening in de schedel aangebracht om
de insertie van microelectrodes of injecties toe te laten. Aangezien de functiebeperkingen beperkt zijn tot
een relatief klein deel van het visueel veld, is de ernst van de proeven ten hoogste matig. De proefdieren
zullen na afloop van het project drie mogelijke bestemmingen krijgen: hergebruik, euthanasie of plaatsing
in een opvangcentrum voor primaten.

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

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). Vermits we twee verschillende methodes zullen testen om de bewuste gewaarwording en
plasticiteit te verbeteren hebben we dus maximaal 6 dieren nodig.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Omwille van de substantiële anatomische verschillen in hun visueel systeem hebben knaagdieren bij het
wegnemen van de volledige primaire visuele cortex nog aanzienlijke visuele capaciteiten, dit in grote
tegenstelling tot menselijke en niet-menselijke primaten. Daarom kan dit onderzoek enkel bij primaten
uitgevoerd worden. Vooraleer we de voorgestelde therapieën bij de mens kunnen gebruiken, moeten ze
eerst getest worden bij dieren.

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.

Alle dieren krijgen adekwate pijnbestrijding 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 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. We hebben de gevoeligheid van de
functionele metingen aanzienlijk verbeterd, zodat we minder metingen dienen uit te voeren.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Conceptstudie met nieuwe therapie om dementie te genezen.
01/01/2021-31/12/2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Dementie, zenuwcontacten, Tau proteïne
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van het project is het testen van een nieuwe therapie voor dementie. In onze vorige fundamentele
studies hebben we een nieuwe doelwit gevonden om vermindering van geheugen en cognitie te herstellen
in dementie diermodellen. In deze succesvolle studies hebben we de expressie van de target op een
genetische manier gemoduleerd maar deze manier is niet haalbaar in patiënten. Daarom willen we de
expressie van de target moduleren met behulp van een nieuwe technologie die ontwikkeld is de voorbije
jaren en die recent goedgekeurd is voor de behandeling van twee neurodegeneratieve ziekten. Met deze
studie willen we aantonen dat we met deze technologie de nieuwe target kunnen moduleren en dat we
dementie kunnen voorkomen en genezen in dementie muismodellen die behandeld zijn met deze nieuwe
therapie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Wereldwijd lijden alleen al meer dan 44 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer. In deze vorm van
dementie wordt het functioneren van de hersenen aangetast en na verloop van tijd kunnen de patiënten
niet meer voor zichzelf zorgen. Gezien de vergrijzing van de bevolking zal het aantal patiënten exponentieel
toenemen. Tot op heden zijn er geen doeltreffende geneesmiddelen die dementie kunnen genezen. Daarom
zijn conceptstudies die nieuwe therapiën om dementie te genezen, testen noodzakelijk om de ontwikkeling
van nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muismodel

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

Muis: 220

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

80 dieren zullen geen schade, pijn of lijden ondervinden. Omwille van geheugentest kunnen ze lichte stress
ondervinden (licht). 140 dieren zullen matie pijn ondervinden omwille van herseninjecties. Na de
experimenten worden de dieren geëuthanaseerd onder verdoving om hersenweefsel te nemen. De ernst van
het project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Zenuwaandoeningen bij de mens zijn complex en specifiek voor bepaalde hersengebieden. Momenteel zijn er
geen alternatieve, dierloze methoden om de complexe organisatie van hersenen na te bootsen. Bovendien
willen we het effect van de nieuwe therapie op geheugen testen en is het noodzakelijk om dieren te
gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Aan de hand van internationale publicaties en onze vorige experimenten in muizen weten we hoeveel
dieren/weefsel nodig is om bepaalde metingen te kunnen doen. Elk experiment met proefdieren wordt in
detail besproken met een team van ervaren wetenschappers. Verder worden onze onderzoeksresultaten
internationaal gepubliceerd. Hierdoor vermijden we onnodige herhalingen van dezelfde dierproeven.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Om het effect van de nieuwe therapie op geheugen te testen, hebben we een diermodel met een complexe
hersenorganisatie zoals bij de mens nodig. Knaagdieren zijn de laagste soort met zulke complexe
hersenorganisatie. Deze studie is een vervolgstudie van eerder behaalde positieve resultaten met hetzelfde
dementie muismodel. Door hetzelfde model te gebruiken, kunnen we onze opgedane kennis van de vorige
studies toepassen om de wetenschappelijke doelstellingen te behalen.

Verklaar de maatregelen die 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 steeds professionele diergeneeskundige verzorging beschikbaar. De dieren worden dagelijks opgevolgd.
Mochten er zich tekenen van lijden vertonen die op geen enkele manier kunnen verminderd worden dan
zullen de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd. De dieren waarin herseninjecties worden
toegediend, worden geopereerd onder algemene en locale anesthesie en pijnbestrijdingsmedicatie wordt
toegediend. Alle dieren worden volgens de wettelijke voorschriften gehuisvest en krijgen kooiverrijking
toegediend.

191
Vulgariserende titel van het project

Hoe ruimtelijk herinneringen in de hersenen worden verwerkt en bijdragen aan leergedrag

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

5 jaar
ruimtelijk geheugen, navigatie, leren
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen
of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Het vermogen om te leren van dagelijkse ervaringen en deze ervaringen om te zetten in lange termijn
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of geheugens is de kern van cognitie en intelligentie in veel dieren, inclusief mensen. De verwerking van de
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 herinneringen begint tijdens een ervaring, maar strekt zich ook uit tot ver na de oorspronkelijke
karakters)
ervaring, bijvoorbeeld tijdens de nachtrust. Op die manier kunnen achteraf inzichten worden verkregen
die ons helpen om beter voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen. Als de onbewuste verwerking
van herinneringen niet goed functioneert dan zal dat leiden tot een verslechtering van het leerproces en
geheugenverlies, zoals te zien in verscheidene neurologische aandoeningen. Zowel in primaten als in
knaagdieren speelt een verspreid netwerk van hersengebieden, en in het bijzonder de hippocampus, een
belangrijke rol in dit proces. Het doel van dit project is om te verklaren hoe de samenwerking tussen de
hippocampus en de rest van de hersenen het onbewuste leerproces mogelijk maakt.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Dit onderzoek is essentieel om de neurale mechanismen van cognitie en gedrag in gezondheid en
(uiteindelijk) ziekte te ontrafelen. Met behulp van onze expertise in neurofysiologische en
gedragsmetingen, proberen we het complexe netwerk van interacties tussen hersengebieden tijdens
leergedrag in kaart te brengen. Het huidige onderzoek is gebaseerd op de algemene hypothese dat de
hippocampus een centrale rol speelt in het onbewuste leerproces (bijv. tijdens slaap), maar hoe dit zich
vertaalt in lange termijn geheugen en het verkrijgen van inzichten uit eerdere ervaringen is nog
grotendeels onbekend. Met onze specifieke methodes om causale verbanden te leggen tussen
hersenactiviteit en leergedrag zullen we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het doorgronden
van de geheugenprocessen die verstoord zijn in ziektes zoals dementie.

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?

ratten (332)

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Op het einde van het project worden de dieren geëuthanaseerd in overeenkomst met de vooropgestelde
humane eindpunten.

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

De gedragstesten zijn niet schadelijk of pijnlijk en veroorzaken geen verwondingen. De meeste dieren
ondergaan operaties en gedragstesten, en de nodige voor- en nazorg zorgt dat enig lijden tot een
minimum wordt beperkt. De pijnscore is matig.

Er zijn geen in vitro alternatieven die gebruikt kunnen worden om gedrag en cognitie te testen. Dit
onderzoek is ook niet mogelijk in lagere diersoorten.

We gebruiken nauwkeurige statistische overwegingen om niet meer dieren te gebruiken dan nodig is
voor het onderzoek van de wetenschappelijke vraagstelling. We besteden veel aandacht aan de de juiste
opzet en implementatie van de experimenten, zodat onnodig uitval wordt voorkomen.

Een ratmodel wordt gebruikt door gebrek aan in vitro alternatieven of lagere diersoorten die geschikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
zijn voor deze studie. Er is al veel bekend over het leergedrag van ratten, en ons project maakt gebruik
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
van deze informatie zodat extra dierproeven worden voorkomen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke 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.

We streven een hoge standaard in dierverzorging na. De correcte observatie van gedrag vereist dat de
dieren zich in uitstekende staat van gezondheid en welzijn bevinden. Dieren kunnen dagelijks in een
playpen spelen met inbegrip van sociale contacten ter vermindering van stress. Operaties worden
gedaan volgens de hoogste standaard in steriele technieken, en met frequente medische opvolging
inclusief medicatie tegen pijn en infecties indien nodig.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Geïnhaleerde partikels voor gerichte hartafgifte bij hartontstekingen
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

myocarditis, nanopartikels
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het meest gebruikte systeem om genen in het lichaam te verspreiden resulteert in expressie in de lever.
Onze groep probeert echter een systeem te ontwikkelen dat op het hart gericht is. Vanuit de longen
stroomt het bloed onmiddellijk naar het hart, waardoor een inhalatiesystem de perfecte oplossing biedt.
Met behulp van een inhalatiesysteem zullen we genen naar het hart brengen in een model van myocarditis.
Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. Het is een ziekte die jonge mensen treft en een hoog
sterftecijfer heeft.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien We hopen een systeem om medicijnen in het hart af te geven te ontwikkelen. We richten ons in eerste
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
instantie op hartinfecties, maar hopen uiteindelijk uit te breiden naar andere hartaandoeningen.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Muizen
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?
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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 lot van de dieren na het project?

Het inademen van de nanopartikels gebeurt onder verdoving. De dieren zullen niks voelen als ze wakker
worden. Er zijn dus weinig negatieve effecten van deze behandeling. Sommige muizen krijgen een
hartontsteking, waardoor ze zich erg ziek voelen. Dit kan vergeleken worden met een zeer slechte griep. De
pijnscore is matig, vanwege de hartontsteking.. Alle dieren worden geëuthanaseerd voor analyse van het
hart.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

We onderzoeken een afgiftesysteem voor het hart, via de longen. Dus we hebben een systeem met longen,
bloedvaten en een hart nodig. Dit bestaat enkel in zoogdieren, vogels, en reptielen.

Een collega heeft de nanopartikels ontwikkeld en ze uitgebreid in vitro gekarakteriseerd. Er is dus al veel
werk verricht zonder het gebruik van dieren. wij staan in voor de laatste stap, namelijk het verifiëren of
deze nanopartikels genetisch materiaal aan het hart kunnen leveren. We hebben verschillende tests in het
protocol opgenomen. Wanneer we vast stellen dat een experiment niet werkt zullen we niet verder gaan.
De opgegeven hoeveelheid dieren is dus een maximum.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn het meest gebruikte model. Hierdoor zijn er verschillende modellen van hartziekten (inclusief
hartontsteking) bij muizen ter beschikking. Daarom kiezen we er voor om muizen te gebruiken.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Alle procedures zullen onder verdoving uitgevoerd worden. Bij ziekte zullen we voedsel op de bodem van
de kooi leggen zodat de dieren eenvoudiger kunnen eten en drinken.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Studie van de biologische functie van gamma-secretase in microglia
2 jaar
Ziekte van Alzheimer, gamma-secretase, microglia
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
In de hersenen van Alzheimer patiënten worden Aβ peptiden eiwitophopingen gevonden.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of Dit Aβ peptide ontstaat uit het amyloid voorlopereiwit (APP) nadat het geknipt wordt door
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 γ-secretase. Een klinische studie met een γ-secretase inhibitor welke de vorming van dit Aβ
karakters)
moest voorkomen werd vroegtijdig stopgezet omwille van ernstige nevenwerkingen. De
oorzaken van deze nevenwerkingen zijn tot op heden onvoldoende begrepen maar vormen
nog steeds een struikelblok bij de ontwikkeling van nieuwe medicatie. Recente resultaten
tonen genetische risico’s aan met eiwitten die een belangrijke functie hebben bij microglia
(microglia zijn belangrijk cellen van het immuunsysteem en verwijderen schadelijke stoffen
uit de hersenen). Verschillende van de microglia specifieke eiwitten worden net zoals het
APP eiwit geknipt door het γ-secretase. We willen nu de biologische functie van deze
eiwitten bestuderen en nakijken of we een verband kunnen vinden met de nevenwerkingen
waargenomen bij de klinische test.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van deze studie kunnen mogelijks leiden tot nieuwe medicatie voor de ziekte
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang van Alzheimer.
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?

48 muizen

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

We gebruiken een Alzheimer muismodel waarin we γ-secretase specifiek kunnen
uitschakelen in microglia cellen. Hiervoor krijgen de muizen 5 dagen na elkaar een injectie
met een hormoon of placebo dat goed verdragen wordt door de dieren. Op verschillende
tijdstippen zullen na euthanasie de hersenen van de dieren geïsoleerd worden voor verder
onderzoek. We schatten de graad van ernst als licht.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie en isolatie van hersenen zodat deze verder bestudeerd kunnen worden.

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

Hersenen zijn een heel complex orgaan, het bestaat uit een netwerk van miljarden
zenuwcellen, gliacellen waaronder ook microglia cellen vallen en bloedvaten. Tot op heden
kon geen enkel in vitro systeem deze complexe architectuur succesvol nabootsen en blijft
de noodzaak voor het gebruik van dieren bestaan. In dit project willen we de fysiologische
functie van de microglia en meer in het bijzonder de γ-secretase substraten bestuderen en
op zoek gaan naar waarom een niet specifieke γ-secretase inhibitor nevenwerkingen gaf in
een vroegtijdig gestopte klinische test.

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

Voor dit experiment deden we op voorhand een literatuurstudie en een strikte statistische
inschatting van de hoeveelheid dieren die nodig zijn om de hypothese te bevestigen of
ontkrachten. Meer dieren dan deze inschatting worden niet gebruikt. We zullen de
testresultaten meedelen en bekend maken via wetenschappelijke congressen en publicatie
in wetenschappelijke tijdschriften.

3.Verfijning (maximaal 600 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 onderzoeksproject maken we gebruik van muizenmodellen met eiwitophopingen in
de hersenen vergelijkbaar met deze in de hersenen van een patiënt met de ziekte van
Alzheimer en met een selectief uitschakelbaar γ-secretase in microglia . De complexiteit van
de muizenhersenen, samen met de eiwitophopingen en het selectief uitschakelen van γsecretase zijn nodig om onze onderzoeksvraag te beantwoorden.

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 procedure verloopt volgens een standaard protocol en wordt goed door de dieren
verdragen. De injectie zal uitgevoerd worden door een ervaren persoon om zo de stress bij
de dieren te verminderen. De dieren zullen in groep gehuisvest blijven en dagelijks
opgevolgd worden tijdens het protocol. Nadien zullen de dieren verouderen en worden ze
naast de standaard opvolging ook wekelijks opgevolgd door de onderzoeker. Huisvesting in
groep blijft de standaard. Indien er toch ongemak en lijden worden waargenomen zal het
advies van een dierenarts gevraagd en opgevolgd worden.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Aanmaak van nieuwe muizenmodellen voor wetenschappelijk onderzoek
1 februari 2021 tot 31 januari 2026
modelmuizen, nieuwe stammen, stamcellen, microinjectie, transplantaties
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
In het biomedisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van genetisch gewijzigde muismodellen om
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of de functie van onze genen beter te begrijpen en de gevolgen van ziektemakende mutaties in de mens
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 meer in detail te bestuderen. In dit project worden nieuwe mutante muismodellen gegenereerd op
karakters)
vraag van de onderzoekers. Dit gebeurt enerzijds door RNA/DNA /eiwitcomplexen te injecteren in
bevruchte eicellen of door in vitro stamcellen toe te voegen aan preimplantatie embryo's. De
resulterende embryo’s worden daarna chirurgisch terug in draagmoeder muizen geïmplanteerd. Na
verdere ontwikkeling geven ze aanleiding tot een nieuw muismodel. Het verder onderzoek van de
diermodellen gebeurt in andere projecten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De gegenereerde muismodellen kunnen in verder onderzoek mogelijks bijdragen tot het beter
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang begrijpen van ontstaansmechanismen van (erfelijke) ziekten, en tot het ontwikkelen van therapiëen en
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor geneesmiddelen.
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?

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

muizen, 2725
De meeste dieren gebruikt in dit project worden na stimulatie van de eisprong op humane wijze
geëuthanaseerd voor de isolatie van preimplantatie embryo's. De verwachte graad van ernst wordt
licht ingeschat. De dieren bij wie embryo's worden geïmplanteerd worden geänestheseerd, krijgen de
nodige pijnstilling en worden dagelijks opgevolgd. De verwachte graad van ernst van de chirurgische
implantatie wordt matig ingeschat. Uiteindelijk worden ook deze draagmoeder muizen op humane
wijze geëuthanaseerd. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
Wanneer men genetische afwijkingen en ziektes in de mens beter wilt begrijpen en mogelijks een
geneesmiddel of therapie hiertegen wenst te ontwikkelen, dan is het onvoldoende om enkel in een
celcultuur schaal de onderzoeken uit te voeren. De complexe interactie tussen weefsels kan namelijk
niet in vitro nagebootst worden. Muizen en ratten zijn de meest gebruikte proefdieren in fase 2
klinische studies. Het beschikbaar hebben van een muislijn met een identieke mutatie als in de mens
biedt dan ook een ernorm voordeel.

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

Indien we een aanvraag krijgen bekijken we internationale databanken of het gevraagde model reeds
beschikbaar is. Door met ervaren laboranten deze service aan te bieden vermijden we dat onnodig
veel dieren gebruikt worden om deze technieken op punt te stellen in de individuele labo's. We
starten met een minimaal aantal sessies om de nieuwe muislijn te genereren en enkel indien
onsuccesvol worden extra sessies uitgevoerd.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

De fysiologische gelijkenissen tussen muis en mens zijn groter als bij vis of kikker, en de
handelingen/huisvesting zijn makkelijker bij de muis dan bij hogere organismes (bvb varkens, apen).
De technieken om proefdieren genetisch te wijzigen zijn ook het meest uitgebreid en best ontwikkeld
voor de muis.

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 muizen die chirurgie ondergaan worden geänestheseerd, krijgen pijnstilling en worden daarna
dagelijks opgevolgd. Indien een dier ongemak vertoont door infectie van de operatie wonde wordt
een behandeling gestart onder supervisie van de dierenarts. Indien nodig wordt euthanasie toegepast.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

De rol van LZRT1 in zenuwschede tumoren
01/09/2021 - 31/08/2026
Tumoren, kanker, zenuwschede
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Tumoren in de zenuwschede zijn zeldzaam maar kunnen de levenskwaliteit sterk verhinderen wegens pijn,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of spierzwakte en in de ergste gevallen amputatie van de ledematen. Hoe deze tumoren ontwikkelen, vorderen
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 en behandeld moeten worden is afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld gemuteerde genen. Wij zijn
karakters)
geïnteresseerd in een specifiek gen, Lzrt1, dat recentelijk gelinkt werd met zenuwschede tumoren. Hoe dit
gen betrokken is bij deze pathologie is nog grotendeels onbekend. Door gebruik te maken van verschillende
genetisch, -irradiatie en chemisch-geïnduceerde tumoren in muizen en gedetaileerde biochemische en
moleculare biologie technieken willen we onderzoeken hoe dit gen tot zenuwschede tumoren leidt en
mogelijks tot een therapeutische applicatie kan leiden.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit project zal ons helpen om beter te begrijpen hoe dit specifiek gen kan leiden tot zenuwschede tumoren,
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
evenals hoe het gelinkt is met andere gekende genen en mutaties. Ultiem hopen we dat de kennis die
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
hieruit voortvloeit nuttig kan zijn voor de farmaceutische industrie om nieuwe therapieën te ontwikkelen.
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?

Muis, 90

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie en histologische analyses.

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

Het gebruik van in vitro technieken kan maar tot in beperkte mate betrouwbare resultaten geven omtrent
tumorgroei en -ontwikkeling, vooral als men meer subtiele effecten wil bestuderen. Dit blijkt zowel uit onze
eigen ervaring als uit internationaal onderzoek. Voor deze redenen zijn muisexperimenten onmiskenbaar
om klinisch relevante resultaten te geven.

De muizen zullen tumoren ontwikkelen met de daarbij mogelijks geassocieerde symptomen. Deze
symptomen kunnen licht tot matig zijn.

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

Vooraleer dierexperimenten opgestart worden, worden er in vitro tumoren nagebootst om genen en
moleculen te identificeren die mogelijks een rol spelen bij kankerontwikkeling. Van zodra een doelwit
geïdentificeerd is, wordt deze verder onderzocht in vitro. Als de resultaten hoopgevend zijn, starten we
studies op met muizen. Men kiest voor het minimum aantal muizen dat betrouwbare statistische resultaten
geeft.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

In deze studie wil men onderzoeken hoe zenuwschede tumoren ontstaan. Het zenuwstelsel is een zeer
complex orgaan. De muis is de laagste diersoort met een zenuwstelsel vergelijkbaar aan dat van de mens.
Evenals biedt de muis de mogelijkheid tot genetische studies wat in hogere diersoorten zoals primaten niet
mogelijk is.

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.

Het welzijn van de experimentele dieren wordt verzekerd door de toediening van de nodige pijnstillers en
slaapverwekkende middelen. De procedures worden uitgevoerd door opgeleid personeel. Na de procedures
worden de dieren warm gehouden en nagekeken op herstel en of mogelijk complicaties. Indien een dier enig
teken van verstoorde gezondheid (slechte ademhaling of houding, gewichtsverlies, etc.) en/of een te grote
tumor ontwikkelt zal het dier geëuthanaseerd worden.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Beeldvorming van schimmelinfecties in muizenmodellen om het ziekteverloop en het effect van
behandeling te bepalen
5 jaar
Cryptococcose, Aspergillosis, schimmelinfecties, niet-invasieve beeldvorming, ziekteverloop, behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Cryptococcose is een mogelijks levensbedreigde schimmelinfectie. Inhalatie van schimmel partikels kan
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of leiden tot een longinfectie, maar in sommige gevallen kunnen de cryptococcen echter ook via de
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 bloedcirculatie migreren naar de hersenen, waarbij ze een hersenvliesontsteking en/of letsels kunnen
karakters)
veroorzaken. Het is nog onbekend hoe en wanneer exact de cryptococcen in staat zijn de bloedhersenbarrière over te steken. Een andere schimmelinfectie die vaak voorkomt in de longen is
aspergillosis. Er is een stijgende resistentie tegen de huidige medicatie, en het preklinisch testen van
nieuwe medicatie is dan ook belangrijk. In dit onderzoek trachten we door middel van niet-invasieve
beeldvormingstechnieken het ziekteverloop in muismodellen nader te karakteriseren en de effecten van
therapie te bestuderen, met de focus op cryptococcosis en aspergillosis.
Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Het gedetaileerd in kaart brengen van het ziekteverloop van cryptococcose zal leiden tot dynamische
inzichten in de progressie van long- naar herseninfecties, wat mogelijks kan leiden tot het identificeren
van interessante doelwitten voor nieuwe therapieën. De combinatie van deze technieken zal ook worden
toegepast voor de bepaling van de effectiviteit van antischimmel behandelingen, waarbij dit kan leiden
tot meer efficiënte in vivo testen van nieuwe geneesmiddelen. Aangezien veel van deze niet-invasieve
beeldvormingstechnieken ook aanwezig zijn in de kliniek, kan het project ook mogelijke merkers voor
diagnose en effect van therapie in patienten identificeren.

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?

24 Balb/c muizen

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Dieren zullen worden geëuthanaseerd in overeenkomst met de gedefinieerde humane eindpunten.

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

In het geval van infecties bepaalt de complexe interactie tussen gastheer en pathogeen de uitkomst.
Daarom is het belangrijk de ziekte en behandeling te kunnen bestuderen in aanwezigheid van het
immuunsysteem, wat niet gerepliceerd kan worden in in vitro testen.

De dieren zullen geinfecteerd worden met schimmels, waarna ze een long en/of herseninfectie zullen
ontwikkelen. Het typische verloop van deze ziekte wordt gekenmerkt door weinig externe symptomen
van ziekte tot wanneer de terminale fase bereikt wordt. De dieren ondergaan regelmatig niet-invasieve
beeldvorming onder verdoving wat leidt tot slechts beperkt ongemak voor de dieren. Graad van ernst
wordt geschat als zijnde matig.

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

Door het toepassen van niet-invasieve beeldvormingsmethodes kan een dier gedurende lange tijd
opgevolgd worden, dit in tegenstelling tot meer traditioneel gebruikte methoden zoals histologie die
door hun invasieve karakter gelimiteerd zijn tot één tijdpunt per dier. Hierdoor kan er een maximum aan
informatie uit eenzelfde dier gehaald worden, waardoor minder dieren nodig zijn in vergelijking met
andere methoden.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

De muis werd gekozen als modelorganisme wegens de aanwezigheid van een immuunsysteem dat
relatief gelijkend is aan dat van de mens, waardoor dit een relevant model is. De grote beschikbaarheid
van immunologische toepassingen en genetisch gemodificeerde modellen maakt de muis hierbij
uitermate geschikt voor verdere studies.

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen
Na infectie zullen de dieren gemonitord worden voor symptomen, waarbij zowel infectie-symtomen als
worden om de negatieve effecten op het welzijn van de de eventuele gevolgen van niet-invasieve beeldvorming in acht genomen worden. Bij het bereiken van
dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de
humane eindpunten zullen de dieren worden opgeofferd.
algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te
minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project

Rol van glycerolbiosynthese voor virulentie van de humane schimmelpathogeen Candida albicans

01/12/2020- 01/06/2024
Candida albicans, glycerol, virulentie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Candida albicans is een schimmel die bij de meeste mensen van nature in hun lichaam aanwezig is, maar
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of die bij verzwakte personen zware infecties kan geven die in 40 to 50 % van de gevallen resulteert in sterfte.
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 Daarnaast hebben 75 % van de vrouwen minstens een keer in hun leven problemen met een vaginale
karakters)
schimmelinfectie. In ons onderzoek hebben we een nieuwe metabolische weg gevonden die resulteert in
glycerolvorming. Glycerol is belangrijk voor de virulentie van Candida en het nieuwe enzyme is mogelijks
een interessant nieuw doelwit voor antischimmelproducten. Dit zullen we hier onderzoeken
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Met dit project kunnen we een aantal doelwitten identificeren voor de ontwikkeling van nieuwe
antischimmelproduction. Indien we een duidelijk verminderde virulentie observeren, kunnen we een in vitro
assay voor de identificatie van kleine moleculen opzetten, die de nieuw gekarakteriseerde
glycerolbiosynthese enzymen zullen inhiberen. Deze moleculen kunnen dan later resulteren in mogelijks
nieuwe antischimmel middelen.

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

We zullen voor deze studie muizen gebruiken. In totaal plannen we 289 muizen te gebruiken

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

Sommige dieren zullen een operatie ondergaan onder algemene verdoving en hierdoor voor korte tijd
matig lijden.Na een systemische infectie kunnen de symptomen ernstig worden. De ernst van het project
wordt als ernstig ingeschat.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen gedood worden.

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

Er is op dit moment geen alternatief evenwaardig in vitro systeem om de invloed van de pathogeen op de
gastheer te bestuderen. De rol van het immuunsysteem is hier belangrijk, evenals het terecht komen in de
verschillende organen.

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

Voor een deel van de experimenten gebruiken we aangepaste pathogenen die licht uitstralen. Op die
manier kunnen we naar dezelfde muizen kijken gedurende de duur van het experiiment en moeten we dus
niet op elk tijdspunt de muizen afdoden.

Er is heel wat expertise in huis. De technieken werden in huis ontwikkeld en geoptimaliseerd om het aantal
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
dieren tot een minimum te beperken
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen
Er wordt ook kooiverrijking voorzien (houten speel-elementen, wc-rolletjes, muziek). Er wordt rekening
worden om de negatieve effecten op het welzijn van de gehouden met de humane eindpunten. Bij duidelijk lijden van het proefdier zal het in slaap gebracht
dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de
worden om het dan te euthanaseren.
algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te
minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Testen van nieuwe stoffen in rat hersenen met behulp van beeldvorming.
1/12/2020-30/11/2022
β-adrenerge receptor, Parkinson, ratten, in vivo beeldvorming, microPET
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
β-adrenerge receptoren zijn eiwitten die een belangrijke rol spelen in de werking van het hart. In de loop der
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of jaren is echter duidelijk geworden dat deze eiwitten ook een belangrijke rol hebben in de hersenen en vnl. in
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 de ziekte van Parkinson. In het licht van nieuwe ontdekkingen in het onderzoek naar de ziekte van
karakters)
Parkinson willen we nieuwe stoffen die interageren met β-receptoren in de hersenen evalueren aan de hand
van beeldvorming met behulp van PET. Voordat we die studie kunnen aanvangen, moeten we eerst een
evaluatie van het gedrag van de speurstof in gezonde rat hersenen uitvoeren en de basis
beeldvormingsparameters vastleggen waarmee we dan in de eigenlijke studie kunnen vergelijken.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 1000 karakters)

Verschillende onderzoekslabo's zijn op zoek naar remedies om de progressie van de ziekte van Parkinson te
vertragen of zelfs stop te zetten. Een klinische bruikbaar geneesmiddel is echter nog niet gevonden. Bepaalde
hersenregio's beinvloeden andere hersenregio's die rechtstreeks aangetast worden door de ziekte van
Parkinson. Mbv de beeldvormingstechniek PET in combinatie met een geschikte PET-speurstof kan men op
een niet invasieve manier meer inzicht krijgen in hoe deze hersenregio's met elkaar communiceren en
nieuwe potentiele geneesmiddelen evalueren. Doordat PET een translationele beeldvormingstechniek is kan
er nadien eenvoudig overgegaan worden naar klinische studies om dan de meest geschikte β-agonist in vivo
te evalueren in de mens.

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?

ratten (6)

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

zullen gebruikt worden bij een opvolgstudie

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

geen negatieve effecten bij deze beeldvormingsstudies; de µPET/CT is onder volledige verdoving; graad van
ernst: licht

Er wordt gebruik gemaakt van een in vivo beeldvormingstechniek namenlijk PET. Daarvoor zijn dus levende
dieren vereist en kan er geen alternatief gevonden worden.

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

Het gaat om een kleine pilootstudie (n=4) waarbij er geen statistische analyse zal gebeuren op de bekomen
data. De tracer werd geselecteerd op basis van voorafgaand onderzoek door andere onderzoeksgroepen.
Verder zullen in deze beeldvormingsstudies slechs geringe hoeveelheden (µg) van de tracer worden
geinjecteerd. Hierdoor zullen er geen farmacologische of toxicologische effecten optreden en wordt het risico
op sterfte tijdens een microPET scan drastisch verminderd (n= 2 als back up).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Muizen en ratten zijn het beste geschikt voor evaluatie van PET-speurstoffen (moleculen gemerkt met een
radioisotoop), omdat zij toelaten om de pharmacokinetiek van de radioactieve stof te bestuderen in vivo/ex
vivo en omdat PET een translationele beeldvormingstechniek is zodat de bevindingen gevonden in rat/muis
gemakkelijk vertaald kunnen worden naar de mens (klinische PET scanner). In NeuroPET onderzoek gaat de
voorkeur naar ratten omdat hun hersenvolume groter is t.o.v. muizen wat het kwantificeren van bijv.
opname van de speurstof in de verschillende hersenregio's vergemakkelijkt.

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen
Tijdens de microPET scans zijn de dieren onder verdoving. De ademhaling en lichaamstemperatuur wordt
worden om de negatieve effecten op het welzijn van de gedurende het gehele experiment opgevolgd en op peil gehouden met behulp van een warmtematje. Al deze
dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de
handelingen worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel.
algemene maatregelen om ongemak (pijn) bij de dieren te
minimaliseren.
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Optimalisatie van een systeem om de long aan te prikken en een hydrogel aan te brengen.
01/01/2021 - 01/01/2022
Longbiopsies, pneumothorax, hydrogel
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Na CT-geleide longbiopsies heeft 1 op de 3 patiënten een pneumothorax (een opstapeling van lucht tussen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of de long en de borstkaswand). Er werd een hydrogel ontwikkeld die het optreden van een pneumothorax
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 na punctie kan voorkomen. Eerdere dierproeven toonden aan dat de hydrogel effectief is in het
karakters)
voorkomen van een pneumothorax. Echter het correct positioneren van de gel, onder CT geleiding, ten
opzichte van de long en pleura is cruciaal voor een goede werking. Met het eerste versie van het systeem
om deze gel in de long aan te brengen werd de gel slechts in 65% van de gevallen correct geplaatst. Nu is
het systeem anders ontworpen en verwachten we een veel hoger percentage correcte plaatsingen.
Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Dit project verhoogt de veiligheid van CT geleide longbiopsies.
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?

Varkens, 5

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Autopsie

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

Een diermodel is nodig omdat moet aangetoond worden dat het nieuwe delivery systeem in staat is om
de gel op de correcte plaats te positioneren, in een long die "spontaan" ademt. Dit kan in vitro niet
nagebootst worden.

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

De dieren worden onder volledige narcose gebracht. Van de procedure zelf is geen negatief effect te
verwachten. De enige complicatie die kan voorkomen is een pneumothorax. Deze zal gezien worden op
CT. Een minimale pneumothorax vereist geen verdere behandeling, bij een massieve pneumothorax wordt
het experment gestopt. De ernst is licht.

We voeren de punctie 3 maal uit in elke long. Hierdoor kan het aantal dieren dat nodig is voor de
experimenten gereduceerd worden.

Het ademhalingssysteem van het varken en meer specifiek de longen zijn een goed preklinisch model om
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
humane testen voor te bereiden. De thorax van een varken is groot genoeg om het delivery systeem van
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
de hydrogel te gebruiken.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke 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 dieren zullen pijnstillers toegediend krijgen tijdens het experiment. Ze zullen na de ingreep dagelijks
opgevolgd worden om ongemakken op te sporen. Er volgen ook controle CT scans om de ontwikkeling
van een pneumothorax op te sporen. Indien ongemak of een pneumothorax opgemerkt wordt zal er
gehandeld worden in het welzijn van het dier.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De start processen van Alzheimer
2 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Amyloid, Alzheimer, tau, prion
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Alle dementies worden gekarakteriseerd door eiwit afzettingen in de hersenen. Welk eiwit waar aggregeert
in de hersenen bepaalt welke ziekte het precies is. De eiwitten zijn heel divers, maar in de ziekte nemen ze
allemaal de zogeheten amyloide toestand aan. Deze amyloides ontstaan ergens in de hersenen en
verspreiden van daar verder. Dit proces van ontstaan en verspreiding begrijpen zal ons toelaten betere
therapeutische methoden te ontwikkelen voor dementie in het algemeen en Alzheimer in het bijzonder.
Het doel van dit project is het evalueren van een aantal mogelijke muismodellen voor dit soort onderzoek.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Eens we een goed muismodel hebben gaan we er twee dingen mee doen: we gaan er nieuwe
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geneesmiddelen mee zoeken en we gaan op zoek naar de oorzaak van de afzettingen.
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?

252

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

De ernst van het project wordt als matig ingeschat. We doen 1 injectie in de hersenen onder algemene
verdoving, houden de dieren dan een tijd in goede omstandigheden en doden de dieren dan humaan
(inslapen) om de hersenen post-mortem te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Deze proef maakt deel uit van een veel breder project. Aan dit onderzoek is veel computersimulatie en
labowerk zonder dieren vooraf gegaan. Hierdoor zijn deze proeven heel precies en uitgekiend.

Er is statistische analyse gedaan op basis van gepubliceerde data om het minimaal aantal dieren te
bepalen dat noodzakelijk is voor een conclusief experiment.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muismodellen zijn in dit veld de standaard. In lagere modellen kunnen deze processen moeilijk worden
bestudeerd.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 pijnstillers en narcose voor de injectieprocedure. De dieren worden nauw opgevolgd mbv
een pijnscore sheet. Bij pijnscore van>2 of gewichtsverlies worden de dieren geëuthanaseerd. Euthanasie is
pijnloos.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Mestcellen bij luchtwegaandoeningen
1/11/2020 - 30/09/2023
Mestcel, luchtwegen, epitheelcel, astma
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Mestcellen vervullen een belangrijke rol bij het ontstaan van allergische luchtwegaandoeningen. Naast
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of de klassieke van mestcellen bij allergie en het immuunsysteem, vervullen deze cellen ook een
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 belangrijke rol bij het onderhouden van een normaal werkend luchtwegepitheel. Indien het
karakters)
luchtwegepitheel beschadigd is, worden mestcellen gemakkelijker geactiveerd waardoor ziekte
gemakkelijk kan ontstaan. De interactie tussen mestcellen en epitheelcellen echter is nog
onvoldoende bestudeerd. Het doel van dit project is om de functie van mestcellen bij
luchtwegaandoeningen opnieuw te bestuderen, om te begrijpen of mestcellen chronische inflammatie
induceren en hoe mestcellen en epitheelcellen met elkaar communiceren.
Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Met dit project trachten we beter te begrijpen of mestcellen in staat zijn om chronische
luchtweginflammatie te induceren zonder de tussenkomt van T- en B-cellen. Dit is tot op heden
onvoldoende gekend. Anderzijds zullen we via dit project ook te weten komen hoe mestcellen en
epitheelcellen met elkaar communiceren en of epitheelcellen de activatie van mestcellen kan
onderdrukken.

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?

Muizen, 432 in totaal

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

De muizen worden allergisch gemaakt aan huisstofmijt of allergenen van huisstofmijt dmv
intraveneuze en intranasale toediening. In se worden de muizen dus allergisch met kenmerkende
symptomen van luchtweg inflammatie en luchtweg hyperreactiviteit. De ernst van deze modellen is
gering tot matig.
De muizen worden aan het eind van het experiment geëuthanaseerd om een autopsie te kunnen
uitvoeren.
Het dierluik is deel van een translationeel project waarbij we ook humaan materiaal en cellijnen
gebruiken om de interacties tussen mestcellen en epitheelcellen te bestuderen. Echter kunnen we in
vitro het ontstaan van luchtweghyperreactiveit en de consequenties van mestcellen op epitheelcellen
en vice versa niet volledig begrijpen. Potentieël belangrijke factoren kunnen niet eenvoudig
uitgeschakeld worden in vitro, terwijl dit in muismodellen wel zo is. Om de interactie tussen
mestcellen en epitheelcellen beter te begrijpen zouden we dus graag gebruik maken van muismodellen

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

Alle experimenten zijn gedocumenteerd in het labo zodat duplicatie voorkomen kan worden.
Anderzijds wordt voor elk experiment een power berekening gemaakt opdat het gewenste effect
aangetoond kan worden. Deze maatregelen samen met een goede planning zal er voor zorgen dat het
aantal dieren tot een minimum gereduceerd wordt.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Ons labo heeft jaren ervaring met allergie muismodellen. Allergie modellen bij andere diersoorten (rat,
hamster) bestaan, maar hier hebben wij geen ervaring mee. Er bestaan ook geen allergie modellen in
lagere diersoorten. Gezien onze ervaring met muismodellen lijkt dit dan ook de beste oplossing.

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.

Gedurende de verschillende experimenten wordt lichaamsgewicht gemonitord. Indien de muizen meer
dan 20% van hun oorspronkelijk gewicht verliezen worden deze geëuthanaseerd. Bovendien zullen
onderstaande parameters van welzijn opgevolgd worden: gedrag, vacht, ademhaling, positie van de
oren, etc...
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Niet-technische titel van het project

Het ontrafelen van het effect van extracellulaire vesikel inhibitie in een muismodel voor
de ziekte van Parkinson

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ja, binnen de 2 maand na einde project

alfa-synucleïne - hersenen - netvlies - extracellulaire vesikels - inhibitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De ziekte van Parkinson wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van abnormale
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke aggregaten van het eiwit alfa-synucleïne in het hele zenuwstelsel. De spreiding van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal alfa-synucleïne van cel tot cel werd recent ontdekt en wijst bijgevolg op de potentiële
1000 karakters)
rol van het eiwit als pathologische prikkel die bijdraagt tot de verspreiding van de ziekte
doorheen het zenuwstelsel. Gebruikmakend van experimentele diermodellen, willen we
het effect van de inhibitie van extracellulaire vesikels op de verspreiding van
pathologische alfa-synucleïne aggregaten, celdood en inflammatie in de hersenen en
het visueel systeem achterhalen. Extracellulaire vesikels zijn zeer kleine partikels die
verschillende moleculen bevatten zoals o.a. alfa-synucleïne en die worden vrijgezet
door zowel zieke als gezonde cellen. Deze vesikels circuleren doorheen het hele
lichaam en dienen als ‘boodschappers’ tussen cellen omdat ze bepaalde moleculen
kunnen doorgeven.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit project willen we de bijdrage van extracellulaire vesikels aan het verloop van de
ziekte van Parkinson bestuderen om uiteindelijk verbanden tussen de verschillende
pathologische processen (verspreiding van het eiwit, celdood van hersencellen en
inflammatie) te leggen. Om dit tot een goed einde te brengen, zullen we de
onderliggende mechanismen in detail karakteriseren met behulp van in vivo
experimenten. Dit project zal bijdragen tot het verder in kaart brengen van de functie
van extracellulaire vesikels als transportmiddel voor alfa-synucleïne en/of koerier
binnen het immuunsysteem.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
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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 lot van de dieren na het project?

De injecties in de hersenen worden onder algemene verdoving uitgevoerd. Bovendien
wordt een pijnstiller toegediend. Op basis van onze expertise verwachten we dat de
dieren enkele dagen na de ingreep volledig zullen herstellen. De dieren ondervinden
matige, post-operatieve pijn van korte duur. De muizen worden humaan gedood en
weefsels worden gebruikt voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

We zijn van mening dat er geen lagere diersoort bestaat waarin we de complexe

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

interacties tussen alfa-synucleïne spreiding, immuunrespons, neuronale functie en
celdood naar behoren kunnen bestuderen. Bovendien is het uitvoeren van
experimenten in muismodellen onontbeerlijk om de biologische complexiteit van deze
pathologische processen volledig te weerspiegelen en vast te leggen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hechten groot belang aan het gebruik van niet-invasieve, in vivo technieken zoals
hoge-resolutie beeldvorming, electrofysiologie en visuele gedragstesten. De
verschillende in vivo technieken zullen in eenzelfde dier uitgevoerd worden om zo het
aantal dieren te verminderen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Teneinde de complexe interacties tussen verscheidene pathologische processen in het
visueel systeem te ontrafelen, zullen we onze experimenten in muizen uitvoeren. De
muis is één van de best bestudeerde diermodellen binnen de context van
neurodegeneratieve aandoeningen. Muismodellen zijn representatief voor onderzoek
naar de hersenen vanwege hun anatomische, fysiologische en biochemische
gelijkenissen met de mens. Bovendien worden de in vivo technieken die we in dit
project zullen gebruiken ook in de kliniek toegepast, wat dit onderzoek een grote
translationele waarde geeft.

Verklaar de maatregelen die 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 worden onder optimale omstandigheden gehuisvest. Ze worden één week
voor de ingreep in de operatiekamer geplaatst om te acclimatiseren. Tijdens de ingreep
worden ze volledig verdoofd en een pijnstiller wordt toegediend. Hun algemeen welzijn
wordt aan de hand van een scoresysteem beoordeeld en hun lichaamsgewicht wordt
gecontroleerd. Wanneer een dier te ziek is of te veel pijn lijdt, wordt het humaan
geëuthanaseerd. Het is eerder uitzonderlijk dat de dieren niet volledig herstellen van
de uitgevoerde ingrepen.

203
Vulgariserende titel van het project
Kunnen we de uitdoving van angst verbeteren door toediening van propranolol?
Looptijd van het project
25/01/2021 – 24/01/2025
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Geheugen; Trauma; Angststoornissen; Uitdoving; Propranolol; Blootstellingstherapie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In recente, preliminaire studies bij ratten hebben we aanwijzingen gevonden dat een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke eenmalige toediening van propranolol (een bètablokker die heel wat mensen dagelijks
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal innemen bv. voor de behandeling van een te hoge bloeddruk) vóór de uitdoving van
1000 karakters)
angst ervoor kan zorgen dat die angst ook achteraf (en dus langdurig) lager blijft dan bij
controleratten die de medicatie niet toegediend kregen. Dit is echter in tegenstrijd met
heel wat andere bevindingen in de literatuur, die beschrijven dat die medicatie net kan
leiden tot méér angst. In het huidige project willen we verder onderzoeken of het angstreducerende effect dat we gevonden hebben robuust is, wat de onderliggende
mechanismen zijn en of er bepaalde randvoorwaarden zijn waaraan voldaan moet zijn
om dit gunstige effect te vinden.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Naast de fundamentele inzichten die dit project biedt in de mechanismen van uitdoving
van angst, heeft het mogelijk ook klinische implicaties. Er is al veel onderzoek gebeurd
naar
farmacologische
hulpmiddelen
om
psychotherapie
(in
dit
geval
blootstellingstherapie) effectiever te maken, maar propranolol wordt momenteel nog niet
standaard op deze manier gebruikt in de klinische praktijk. Als we beter begrijpen of en
hoe deze medicatie tot betere uitdoving van angst kan leiden, zou dit kunnen zorgen
voor een betere behandeling van angst- en traumapatiënten.

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?

Er zullen bij benadering 195 ratten gebruikt worden voor dit onderzoek.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Aan het eind van de experimenten zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

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

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

Om de werking van de hersengebieden betrokken in het emotionele geheugen te
beïnvloeden, zullen we farmacologische middelen moeten toedienen via injectie. Om
emotionele herinneringen te creëren en op te roepen, maken we gebruik van
vreesconditioneringsprocedures, die tijdelijk matige pijn en ongemak veroorzaken.

Het bestuderen van de psychologische en
kan enkel in mensen en levende dieren.
onderzoeksvragen te beantwoorden door
mensen, maar bepaalde farmacologische
onderzoek enkel in diermodellen mogelijk.

neurobiologische grondslagen van gedrag
We proberen zo veel mogelijk van onze
middel van complementair onderzoek in
manipulaties zijn in dit stadium van het

Experimentele procedures worden nauwkeurig bepaald op basis van eerdere studies
het en vervolgens eerst zorgvuldig in pilootstudies uitgevoerd, om solide effecten te kunnen
bekomen met een zo laag mogelijk aantal proefdieren. De grootte van de bekomen
effecten zal steeds mee in rekening worden genomen bij het bepalen van het aantal
benodigde proefdieren in volgende experimenten.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Omdat knaagdieren zoals ratten qua hersengebieden betrokken in emotioneel leren en
geheugen voldoende gelijkenis vertonen met mensen, en deze homologie in eerder
onderzoek ruimschoots in kaart is gebracht, is het niet nodig om hogere zoogdieren te
gebruiken. Onderzoek bij lagere diersoorten is evenwel geen optie, omdat de basale
mechanismen van leren en geheugen bij niet-zoogdieren te zeer verschillen van die bij
mensen.

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.

Aangezien we eerder beperkt en tijdelijk ongemak verwachten, vormt de toepassing
van de algemene, wettelijk verplichte maatregelen reeds een zeer goede basis.
Daarnaast zorgen we er ook voor dat de dieren dagelijks gecontroleerd worden en
vooral in detail worden opgevolgd vlak na injectie. Hoewel we geen ongewenste
effecten verwachten, laat ons dit toe om in te grijpen als er toch een onverwachte
reactie is (bv. euthanasie in geval van een ernstige allergische/ongewenste reactie).
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Vulgariserende titel van het project
De rol van specifieke eiwitten en hun modificaties in kanker en hartziekten.
Looptijd van het project
01/09/2020 - 31/08/2025
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Kanker, hartziekten, eiwitten
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In 20% van longkankers worden mutaties in een zeer specifieke groep van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke genen/eiwitten teruggevonden. Alhoewel deze "klassieke" genen al intensief
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bestudeerd werden, is er hieruit nog geen therapie voortgevloeid. Er is dus een nood
1000 karakters)
aan de identificatie van nieuwe genen en eiwitten en hoe deze betrokken zijn bij de
ontwikkeling van kanker. Wij zijn geïnteresseerd in twee specifieke genen die
recentelijk gelinkt werden aan kanker en hartafwijkingen. Door gebruik te maken van
verschillende genetisch, -irradiatie en chemisch-geïnduceerde tumoren in muizen willen
we onderzoeken hoe deze genen kanker veroorzaken en of ze mogelijks als doelwit
kunnen dienen voor een therapeutische applicatie. Evenals is de link tussen kanker en
hartafwijkingen amper bestudeerd, en is het dus dringend nodig om studies hieromtrent
op te starten.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Dit project zal ons helpen om beter te begrijpen hoe zeer specifieke genen er in slagen
om kanker te veroorzaken en hoe dit gelinkt is met de huidig gekende
kankerverwekkende mutaties. Eveneens zal dit project inzichten verwerven in het
verband tussen kanker en hartziekten. Ultiem hopen we dat de kennis die hieruit
voortvloeit nuttig kan zijn voor de farmaceutische industrie om nieuwe therapieën te
ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 384 muizen
benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren
De muizen zullen tumoren ontwikkelen met de daarbij mogelijks geassocieerde
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
Euthanasie en histologische analyses.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

Het gebruik van in vitro technieken kan maar tot in beperkte mate betrouwbare
resultaten geven omtrent tumorgroei en -ontwikkeling, vooral als men meer subtiele
effecten wil bestuderen. Dit blijkt zowel uit onze eigen ervaring als uit internationaal
onderzoek. Voor deze redenen zijn muisexperimenten onmiskenbaar om klinisch
relevante resultaten te geven.

Vooraleer dierexperimenten opgestart worden, worden er in vitro tumoren nagebootst
het om genen en moleculen te identificeren die mogelijks een rol spelen bij
kankerontwikkeling. Van zodra een doelwit geïdentificeerd is, wordt deze verder
onderzocht in vitro. Als de resultaten hoopgevend zijn, starten we studies op met
muizen. Men kiest voor het minimum aantal muizen dat betrouwbare statistische
resultaten geeft.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
In deze studie wil men het verband tussen (long)kanker en hartziekten bestuderen. Men
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en heeft dus een diersoort nodig met een vergelijkbaar anatomie, zoals de muis. In lagere
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is diersoorten liggen deze orgaansystemen te ver af van deze van de mens.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
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.

Het welzijn van de experimentele dieren wordt verzekerd door de toediening van de
nodige pijnstillers en slaapverwekkende middelen. De procedures worden uitgevoerd
door opgeleid personeel. Na de procedures worden de dieren warm gehouden en
nagekeken op herstel en of mogelijk complicaties. Indien een dier enig teken van
verstoorde gezondheid (slechte ademhaling of houding, gewichtsverlies, etc.) en/of een
te grote tumor ontwikkelt zal het dier geëuthanaseerd worden.
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Wetenschappelijke titel van het project

Tissue-specific modulation of glucocorticoid effects by androgens

Vulgariserende titel van het project

Weefsel specifieke modulatie van glucocorticoïd effecten door androgenen

Looptijd van het project

15/01/2021 - 14/01/2026

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Androgenen, glucocorticoiden

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen
of het welzijn van men
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Glucocorticoïden zijn steroidhormonen geproduceerd in de bijnieren. Synthetische
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke glucocorticoïden worden in de kliniek vaak gebruikt voor de behandeling van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal chronische ontstekingsziektes. Als gevolg van langdurig gebruik ontstaan er
1000 karakters)
bijwerkingen die verschillend zijn tussen man en vrouw, wijzend op wisselwerking
tussen glucocorticoïden en sekshormonen. Wisselwerking tussen glucocorticoïen en
mannelijke sekshormonen (androgenen) werd aangetoond in verschillende weefsels en
is soms dempend en soms versterkend. Ondanks het vergelijkbare
werkingsmechanisme van de androgeenreceptor en glucocorticoïdreceptor geeft het in
sommige weefsels een tegengestelde werking. Er is ook nog geen verklaring voor deze
verschillende werking. We willen in dit project dan ook dit mechanisme ontrafelen met
de focus op de verschillende werking in skeletspier en lever.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Er is weinig gekend over het moleculaire mechanisme van de interferentie tussen
mannelijke sekshormonen en glucocorticoïden. Met dit onderzoek zullen we een
diepere kennis verkrijgen in deze wisselwerking, wat op langer termijn zal bijdragen aan
de ontwikkeling van nieuwe behandelsstrategieën voor een waaier van hormoon
gedreven ziektes

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij Muizen (228 mannetjes)
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?

De muizen zullen onder algemene verdoving gecastreerd worden alvorens een hoge
dosis glucocorticoiden te krijgen. Castratie gaat gepaard met lichte pijn maar deze zal
opgevangen worden door pijnstillers. De hoge dosis glucocorticoiden zal slechts voor 2
weken gegeven worden, een periode die niet lang genoeg is voor pijnlijke
nevenwerkingen. Daarnaast zullen er ook muizen gebruikt worden waarvan het
genoom zodanig aangepast is dat hun androgeenreceptor niet meer werkt.
Voorafgaand onderzoek heeft aangetoond dat deze mutaties geen ernstige pijn
veroorzaken. De graad van ernst van dit project wordt als matig ingeschat

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie gevolgd door weefsel isolatie voor verder onderzoek.

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

Omdat er gekeken wordt naar de interactie tussen verschillende receptoren en
hormonen in verschillende weefsel kan dit niet nagebootst worden in een alternatieve
methode.

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

Een literatuur studie werd verricht om te voorkomen dat experimenten die al eens
uitgevoerd zijn door andere groepen dubbel uitgevoerd wordt. Daarnaast is er op basis
van de beschikbare literatuur een statistische berekening uitgevoerd, om te kijken
hoeveel dieren gebruikt moeten worden om tot bruikbare conclusies te komen, en te
vermijden dat er te veel dieren gebruikt zullen worden.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

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.

Indien er zich ernstige veranderingen in het gedrag van sommige muizen voordoen,
zullen de dieren in kwestie vroegtijdig uit het experiment gehaald worden. We zullen
onderandere kijken naar lichaamshouding (ineengedoken? Bochel?) en activiteit (zijn
ze minder actief? verzorgen ze hun vacht nog? vertonen ze nog explorerend gedrag?).
Daarnaast zal ook gekeken worden naar gewichtsafname bij de muis, Mocht deze
afname de richtlijnen overschrijden zullen de dieren vroegtijdig uit het experiment
gehaald worden en geëuthanaseerd worden
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Niet-technische titel van het project

Analyse van mechanismen die leiden tot celdood in de ziekte van Alzheimer met behulp
van een muismodel.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 Jul 2020 - 30 Jun 2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maand na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ziekte van Alzheimer, celdood, necroptose, granulovacuolaire degeneratie, dubbeltransgene muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De ziekte van Alzheimer (AD) is een van de meest voorkomende vormen van dementie
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke en treft wereldwijd 50 miljoen mensen. Op heden is er geen effectieve behandeling om
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de ziekte te voorkomen of het verloop te vertragen. De klinische manifestatie van AD
1000 karakters)
wordt voorafgegaan door neuropathologische veranderingen die aanleiding geven tot
progressieve functionele en structurele degeneratie. Zowel de aard van neuronale
degeneratie en het verband hiervan met kenmerkende AD-gerelateerde pathologische
eiwitten blijven onduidelijk. Met dit project willen we de functionele impact testen van 1)
necroptose-gerelateerde eiwitten op de ontwikkeling van granulovacuolaire degeneratie
(GVD) en hierop volgend neuronaal verlies, en 2) PrPc op de ontwikkeling van GVD en
neuronaal verlies in AD. Via de voorgestelde experimenten kunnen we meer inzicht
krijgen in de celdoodmechanismen betrokken bij AD en mogelijk een therapeutisch doel
identificeren dat een meer effectieve strategie zou kunnen bieden om neurodegeneratie
in AD te remmen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 laatste decennia werd er veel onderzoek naar AD verricht. Verschillende pathways
en eiwitten werden onderzocht om het mechanisme voor celdegeneratie te ontdekken.
Hoewel celdood evident is in AD, blijft het onduidelijk welke factoren bijdragen aan
neuronale degeneratie en hoe dit verloopt. Hier willen we de functionele impact van
celdood in AD onderzoeken. Slagen we hierin, dan kunnen we de mechanismen achter
celdood blootleggen en daarbij meer efficiënte medicatie produceren om te voorkomen
dat neuronen afsterven in AD. Het aantal patiënten met AD-gerelateerde dementie
wordt geschat te verdriedubbelen tegen 2050. De totale sociale kost wordt verwacht 2
triljoen dollar te bedragen in 2030. Elke vooruitgang om een beter inzicht in neuronale
dood in AD te krijgen, zal bijdragen aan een gepaste behandeling en zo de belasting op
families, alsook de sociale en economische lasten, verminderen. Tot slot zal efficiënte
medicatie ervoor zorgen dat het aantal dierproeven voor celdood afneemt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

150 muizen

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

Er wordt een dubbel transgeen muismodel voor AD gebruikt (APP23xTAU58) waarvoor
het lijden wordt geclassificeerd als matig, aangezien de dieren geen fenotype vertonen
dat speciale behandeling of huizing vereist na ontstaan van AD-gerelateerde pathologie
(2 maanden). APP-gelinkte AD-muizen ontwikkelen beroertes en andere EEGabnormaliteiten bij het ouder worden. Daarom werd het vroegste tijdstip bepaald voor
euthanasie, waarop het effect van lentivirus-injecties om celdood-gerelateerde genen te
silencen ook kan worden geobserveerd. De injectie is een operatieve procedure onder
algemene anesthesie, waarbij er verder geen functionele tekorten ontstaan. Onder
normale omstandigheden worden de dieren 4 maanden na de ingreep geëuthanaseerd,
voor histologische en biochemische analyse van hersenen en bloed. De ernst van het
project wordt als matig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vitro assays voor necroptose en autofagie-gerelateerde celdoodmechanismen
kunnen verduidelijken of de knockdown van de doelgenen in staat is om te interfereren
met celdood of het proces te stoppen. Om de relevantie van deze processen voor het
onstaan en de therapie van de ziekte van Alzheimer te kunnen onderzoeken, is een
model nodig dat die Alzheimer pathologie inclusief granulovacuolaire degeneratie
weergeeft. Voor dit doeleinde is de APP23xTAU58 muis het beste model. Celmodellen
kunnen deze informaties niet voldoende opleveren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben ons gebaseerd op eerdere experimenten aan APP23xTAU58 muizen
uitgevoerd door onze groep. Met deze resultaten hebben we een vermogensanalyse
uitgevoerd, het aantal dieren dat we voor deze experimenten nodig zouden hebben,
berekend, rekening houdend met het aantal dieren dat we per groep nodig hebben om
te analyseren en het sterftecijfer tijdens het experiment.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Met dit project trachten we de functionele impact van celdood-gerelateerde genen op
neurodegeneratie in AD te testen. We kozen een dubbel transgeen muismodel omdat
het humane pathologische kenmerken effectief nabootst, zoals de afzetting van amyloid
beta, maar ook tau en granulovacuolaire degeneratie pathologie. Omdat
APP23xTAU58 muizen de GVD laesies positief voor necroptosemerkers vanzelf
ontwikkelen, kunnen we ze gebruiken om het effect te bestuderen van het silencen van
celdood-gerelateerde genen op neuronale densiteit in muishersenen. Lagere
diermodellen zijn hiervoor niet geschikt.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Tijdens de operatie zal er oogbescherming worden gebruikt en de onderzoeker zal de
anesthesie gedurende de procedure monitoren. Na de operatie krijgen de dieren
pijnstilling (buprenorphine injectie) en wordt de anesthesie omgekeerd. Gedurende 24
uur na de operatie wordt de helft van de kooi op de warmtemat geplaatst. Nadien zal
neurologische status, pijn en wondheling dagelijks en gewicht wekelijks worden
opgevolgd. Eindpunten bij onverwachte complicaties: (1) ernstige infectie; (2)
gewichtsverlies van 20% in 1 week; (3) ernstige neurologische of motorische
symptomen. Hierbij worden de muizen geëuthanaseerd en niet meegenomen in de
studie. De muizen in dit experiment zijn 2 maanden oud bij de start, en vertonen nog
geen symptomen. Als sommige muizen ernstige fenotypes zouden ontwikkelen tussen
operatie en euthanasie, zullen ze worden geëuthanaseerd volgens bovenstaande
humane eindpunten.

207
Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project

Onderzoek naar de rol van een nieuw celtype betrokken bij vascularizatie tijdens het
genezingsproces van huidwonden
01/12/2020- 1/12/2022 (2 jaar)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

endotheelcellen, wondheling, gerichte therapie, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Verminderde bloedvatvorming is een belangrijk obstakel bij wondheling. Het voorkomen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van chronische wonden gaat bijna steeds gepaard met een tekort aan functionele
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bloedvaten in het verwonde weefsel. In deze context zijn heterogeniteit en plasticiteit
1000 karakters)
van endotheelcellen en de hiermee geassocieerde celtypes, sleutelfactoren die nog
beter begrepen moeten worden. Het doel van dit project is meer inzicht te verkrijgen in
deze mechanismen en te begrijpen hoe zij bijdragen tot de genezing van wonden in de
huid.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

Het succesvol afwerken van dit project is van fundamenteel belang om de vorming en
functie van bloedvaten in huidwonden beter te begrijpen en zal nieuwe mogelijkheden
bieden voor therapeutische behandeling en het moduleren van de functie van
bloedvaten in de context van wondgenezing.

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?

Muis, 48

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen geëuthanaseerd worden op het einde van het experiment

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

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

De voornaamste bron van ongemak voor de dieren is het verwonden. Daartoe zullen
pijnstillers gebruikt worden op het moment van verwonding en deze procedure gebeurt
onder volledige verdoving. De verwachte graad van ernst van verwonding is ernstig.
Experimenten zullen gestaakt worden en muizen geëuthanaseerd indien de wonde
ontsteekt: wanneer de muizen niet meer vlot en spontaan kunnen bewegen of wanneer
ze 20% van hun oorspronkelijk gewicht verliezen.

Momenteel zijn er geen experimentele in vitro modellen beschikbaar die toelaten om
tegelijkertijd de dynamiek van endotheelcellen in de wonde te observeren en de rol van
andere sleutelfactoren te bestuderen zoals het immuunsysteem, de bloedtoevoer, het
gastheerweefsel en andere factoren. Om deze reden zijn we verplicht om onze
observaties uit te voeren in levende dieren. Maar indien mogelijk worden afzonderlijke
specifieke aspecten van de bloedvatvorming in in-vitro systemen bestudeerd.

Aangezien wondheling en inflammatie erg variabele biologische parameters zijn, dienen
het we gebruik te maken van experimentele groepen die groot genoeg zijn om statistisch
significante resultaten te bekomen. Voor het bepalen van de grootte van de
experimentele groepen, hebben we ons gebaseerd op eerder uitgevoerde
experimenten en hierop statistische analyses uitgevoerd.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en De keuze van muis als proefdier laat (conditionele) gen-inactivatie toe. Aangezien we
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is hier de rol van een specifiek celtype in bloedvatvorming en wondheling willen
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke achterhalen, is de muis dus het uitgelezen proefdiermodel.
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.

Het grootste ongemak voor de muizen wordt veroorzaakt door verwonding. Daarom
worden de muizen verwond onder algemene verdoving en worden pijnstillers
toegediend gedurende deze procedure. Na verwonding worden de muizen regelmatig
gecontroleerd, eerst enkele uren na verwonding en vervolgens minstens dagelijks.

208
Niet-technische titel van het project

Bescherming van de dunne darm tegen schade na zuurstofgebrek

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020 - 30/09/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maand na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

dunne darm, schade, transplantatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij darm ischemie is de bloedcirculatie doorheen de dunne darm verminderd of
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verhinderd. Dit resulteert in beschadiging van de darm. Daarnaast geeft het herstel van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de bloedcirculatie ook aanleiding tot beschadiging. Deze beschadiging noemen we
1000 karakters)
ischemie reperfusie schade en komt onder andere ook voor bij darmtransplantaties. Er
is nood aan nieuwe behandelingen om dit type van schade na transplantatie te
verminderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Deze behandelingen kunnen bijdragen tot het vergroten van het succes van dunne
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke darmtransplantatie, alsook de behandeling van darm ischemie.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

30

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het doel van het project is om in een levend organisme te kijken naar het effect van de

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

behandeling op het complexe proces van ischemie reperfusie schade. Het nabootsen
van deze complexe processen is niet mogelijk met een dierloze methode.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het model is reeds op punt gezet in ons labo.
Ook zal er in stappen gewerkt worden om geen onnodige experimenten uit te voeren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 van bij de operatie voldoende pijnstilling gegeven om de pijn zoveel mogelijk
onder controle te houden. De dieren worden nauwgezet opgevolgd na de operatie aan
de hand van een scorelijst rekening houdend met gedrag, stoelgang en gewicht.
Wanneer het lijden te groot wordt, wordt overgegaan tot euthanasie.

209
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van nieuwe geneesmiddelen met een veelbelovende anti-kankerwerking

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

experimentele kankertherapie combinatietherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In 2018 werden er 17 miljoen nieuwe kankerdiagnoses gesteld en stierven er 9.6 miljoen
mensen ten gevolge van kanker. Ondanks steeds betere behandelingen is er nood aan
specifiekere therapieën. In dit project worden nieuwe geneesmiddelen getest in een
leukemie en hersenkanker muismodel. Ook de combinaties van bestaande en nieuwe
geneesmiddelen zullen worden getest om te kijken of deze een betere antitumorale
werking hebben.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Nadat een nieuw bestanddeel uitvoerig is gekarakteriseerd op zijn tumorremmende
werking in cellijnen, is het testen op hun kankerremmende werking in muismodellen de
eerste stap in het preklinisch onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw kanker
geneesmiddel voor mensen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

228

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 dit project worden nieuwe geneesmiddelen getest in een leukemie en hersenkanker
xenograft muismodel.Controle muizen (niet-behandelde dieren) zullen op termijn kanker
ontwikkelen. Bij de behandelde muizen wordt verwacht dat de kanker niet of trager zal
ontwikkelen. Door het gebruik van niet-invasieve beeldvorming kunnen de muizen
worden geëuthanaseerd vóór er fysische ongemakken optreden. Deze experimenten
worden als matig ingeschat. Eventueel kunnen behandelde dieren neveneffecten van
het te testen bestanddeel ondervinden, maar het is moeilijk te voorspellen wat de aard of
graad van deze neveneffecten zal zijn. De dieren worden op het einde van het project
geëuthanaseerd en onderworpen aan autopsie om zo het effect van het potentiële
geneesmiddel op organen te kunnen evalueren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De antitumorale werking van de stoffen werd reeds in vitro bepaald. Er bestaat geen

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

alternatief model dat de effectiviteit en toxiciteit van een potentieel nieuw geneesmiddel
in een levend wezen kan imiteren. Vooraleer een nieuw bestanddeel kan getest worden
bij mensen, is het van allergrootste belang te weten hoe het zich in een levend
organisme gedraagt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Enkel de bestanddelen die het meest veelbelovend zijn en die uitvoerig gekarakterizeerd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk zijn, zullen getest worden. De groei van tumoren wordt opgevolgd via niet-invasieve
beeldvorming. Doordat elke muis wordt opgevolgd doorheen de tijd moeten er geen
proefdieren gebruikt worden.
extra muizen worden geëuthanaseerd om inwendige tumorgrootte te bepalen op
verschillende tijdspunten. Hierdoor vermindert ook de variabiliteit met gevolg dat er
minder muizen moeten gebruikt worden om statistische significantie 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.

We hebben de juiste micro-omgeving nodig voor optimale groei van deze specifieke
tumoren (beenmerg voor leukemiecellen, hersenen voor het hersenkankermodel) alsook
de mogelijkheid om de geneesmiddelen correct toe te dienen. Een juiste werking,
verdeling en uitscheiding van geneesmiddelen kunnen we enkel nabootsten in een
muismodel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Krachtvoer zal worden gegeven wanneer blijkt dat de appetijt vermindert door de
behandeling. Bij het hersenkankermodel worden pijnstillers vóór de operatie toegediend.
Tijdens de operatie worden de muizen geplaatst op een verwarmd platform en wordt hun
temperatuur continu gemeten.
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Vulgariserende titel van het project
Rol van het immuunsysteem in kanker en immuun-checkpoint therapie bestuderen
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

01/12/2020 - 30/11/2025
Kanker immunotherapie & immunologie, immuun checkpoints, kanker cel dood.

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Immunotherapie bij kanker is naar voren gekomen als een belangrijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal behandelingsmethode om tumoren te doen krimpen. Veel kankerpatiënten hebben een
1000 karakters)
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
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke Dit project kan onze kennis over hoe het immuunsysteem interageert met kankercellen,
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project met name kankercellen die sterven als gevolg van standaard chemotherapieën
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000 vergroten. Deze kennis kan worden gebruikt om immunotherapie tegen kanker te
karakters)
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.
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
minimum aantal dieren wordt gebruikt

Muis 396
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 kann leiden tot matige ongemak. Op het einde van het experiment zullen
de muizen worden geëuthanaseerd.
euthanasie

Een alternatieve methode voor deze experimenten bestaat niet. De zeer complexe
immuunsysteem-gerelateerde processen die de tumor vorming moduleert in vivo, kan
niet bereikt worden via in vitro experimenten. Het is onmogelijk om een 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 tevoren onderzocht in een laboratoriumomgeving. De beste
het behandelinsomstandigheden zijn geselecteerd waarvoor geen verdere in vitro
experimenten kunnen worden uitgevoerd, die relevant zijn voor de vooruitgang van
immuuntherapie bij kanker. Daarnaast hebben we ook data van onze eerdere
uitgevoerde experimenten met dezelfde instellingen gebruikt om de exacte
groepsgrootte (dieren per experimentele groep) te berekenen. Dit zorgt ervoor dat er zo
min mogelijk muizen gebruikt worden om de statistisch relevante effectgrootte te
bereiken, van toepassing op ons project.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Onze diersoort keuze voor dit project is 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.

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.

Om ongemak als gevolg van subcutane injecties te minimaliseren, voeren we deze uit
onder verdoving. Ook hebben we verschillende humane eindpunten om de muizen te
euthanaseren om groot ongemak of lijden te voorkomen; als de tumor te groot is of als
er te veel gewichtsverlies is. Muizen zullen ook worden geëuthanaseerd als ze vroege
tekenen vertonen van tumor-geassocieerde huidnecrose, infectie en / of niet-drinken /
eten.
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Vulgariserende titel van het project

Behandeling van weke delen tumoren met gerichte therapie: onderzoek naar nieuwe
geneesmiddelen met behulp van een muizenmodel.
Begindatum: 01/01/2021
Einddatum: 31/12/2025

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Weke delen tumoren; muismodellen; therapie; resistentie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Weke delen tumoren zijn zeldzame, kwaadaardige tumoren die ontstaan in de weke
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke delen van het lichaam. Het is een erg heterogene groep tumoren met meer dan 70
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal subtypes. De standaardbehandeling met chemotherapie heeft een heel beperkte
1000 karakters)
responsgraad van 5-20%. Nieuwe en meer gerichte therapieën lijken efficiënter in de
behandeling van de tumor, maar dit is afhankelijk van het subtype en/of de moleculaire
eigenschappen van deze tumor. De uitdaging bestaat eruit de juiste behandeling voor
een bepaald subtype te identificeren en preklinische modellen kunnen ons hierbij
helpen. Onze onderzoeksgroep ontwikkelde daarom een muizenmodel, waarbij een
deeltje van de tumor van een patiënt onder de huid van immuundeficiënte muizen wordt
ingeplant. Op deze manier slaagden we er reeds in om meer dan 55 goed omschreven
muismodellen te ontwikkelen van 23 verschillende subtypes weke delen tumoren. Deze
modellen worden gebruikt om het gedrag van de tumor te onderzoeken en nieuwe
behandelingen te testen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Indien effectief, zal deze studie de prognose van patiënten met gevorderde weke delen
tumoren verbeteren. De huidige standaardbehandeling met chemotherapie is tot op
heden weinig succesvol. Indien we de mechanismen begrijpen waardoor weke delen
tumoren resistent worden aan chemotherapie, kunnen we behandelingen die inwerken
op deze resistentiemechanismen testen in onze muismodellen. Bij gunstige resultaten,
zal deze behandeling in tweede instantie uitgetest worden op patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij Er zullen immuundeficiënte nu/nu NMRI muizen (Janvier) gebruikt worden. Er zijn 4500
benadering het aantal van deze dieren?
muizen nodig voor het 5-jarig project.
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten?

Weke delen tumoren zullen onderhuids getransplanteerd worden bij de muizen. Dit zal
gebeuren onder algemene anesthesie en zal gezien de lokalisatie weinig hinder
veroorzaken. Chemotherapie en andere antikankermiddelen zullen worden toegediend,
deze kunnen nevenwerkingen als gewichtsverlies veroorzaken. Deze potentiële
nevenwerkingen worden dagelijks beoordeeld door ervaren personeel. Wanneer het
dier tijdens de behandeling meer dan 20% van zijn lichaamsgewicht verliest of wanneer
tumoren te groot worden (>2000mm³), wordt euthanasie uitgevoerd. Na het beëindigen
van het experiment worden alle dieren geëuthanaseerd en zullen de tumoren en
organen gebruikt worden voor verder onderzoek. De euthanasie wordt steeds
uitgevoerd onder volledige verdoving.De ernst van het project wordt als matig ingeschat

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie onder volledige verdoving.

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

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

De wisselwerking tussen tumorcellen en de omgeving kan een invloed hebben op het
gedrag van de tumorcellen. Deze wisselwerking kan niet voldoende nagebootst worden
bij in vitro onderzoek (waarbij tumorcellen gekweekt worden in cultuurschaaltjes). Met
behulp van muizen kunnen we het gedrag van de tumor en het effect van nieuwe
behandelingen op de tumorgroei bestuderen. Daarnaast kan het ons ook meer leren
over eventuele nevenwerkingen van nieuwe behandelingen.

We gebruiken in vitro technieken om enkel de therapieën te selecteren, die een hogere
het kans hebben om werkzaam te zijn in het muizenmodel. Bij de experimenten gebruiken
we het minimumaantal dieren dat nodig is om resultaten te bekomen die met 95%
zekerheid statistisch onderbouwd zijn. Tot slot wordt er ook tumorweefsel ingevroren en
kan dit later opnieuw gebruikt worden voor andere experimenten. Op deze manier
beperken we het aantal muizen dat nodig is voor het behoud van modellen van
verschillende subtypes weke delen tumoren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

In tegenstelling tot lagere diersoorten zijn muizen de meest geschikte diersoort voor
kankeronderzoek omdat de genomische en fysiologische kenmerken van de
kankerbiologie tussen muizen en mensen vrij gelijkaardig zijn. Het testen van nieuwe
therapieën op muizen is een cruciale stap in het op de markt brengen van nieuwe
antikankerbehandelingen voor patiënten.

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 tumor transplantatie en het meten van de tumorgrootte zal steeds gebeuren onder
algemene verdoving om het ongemak voor de dieren te beperken. Van zodra een
zekere graad van gewichtsverlies of tumorgroei wordt bereikt, worden de muizen
geëuthanaseerd door goed opgeleid personeel met het oog op minimaal lijden.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 hamsters zijn besmet met SARS-CoV2, het virus dat COVID19 veroorzaakt. Ze
herstellen, maar zijn 7-10 dagen erg ziek. We verwachten matige pijn. Sommige
hamsters zullen op een dieet gezet worden dat verschillende ziektes nabootst die
COVID19 verergeren (hypertensie en obesitas). Op basis van onze huidige resultaten
kunnen deze hamsters vroege stadia van hartfalen ontwikkelen. In dit geval zullen ze
kortademigheid en intolerantie voor oefeningen ervaren. Vier, veertien of vijfendertig
dagen na de infectie worden de hamsters geëuthanaseerd voor orgaancollectie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We proberen een menselijke infectie met SARS-CoV2 en de effecten op het hart te
modeleren. Tegelijkertijd infecteren we de verschillende celtypen vanuit het hart met
virussen. Dit in vitro werk vermindert het aantal gebruikte dieren. Aangezien we met
behulp van celcultuur geen interacties, noch een effect op de hartfunctie kunnen
waarnemen moeten we ook het effect op het hele hart onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We maken gebruik van celcultuur om de verschillende celtypen vanuit het hart te
infecteren met virus. We hebben verder een statistische analyse uitgevoerd om zo
weinig mogelijk dieren te gebruiken. Bovendien worden alle organen na infectie
bewaard zodat deze door collega’s kunnen gebruikt worden (zonder nieuwe dieren te
moeten infecteren).

3.Verfijning (maximaal 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 virus gebruikt specifieke receptoren om cellen binnen te dringen. Deze receptoren
verschillen echter vaak te hard van de menselijke variant om een virusinfectie mogelijk
te maken. Enkel bij hamsters en nertsen, niet bij muizen of ratten, lijken de receptoren
op die van de mens. Deze dieren kunnen besmet geraken met COVID19.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

All+A1:D29e procedures zullen onder verdoving uitgevoerd worden. Na de infectie
worden de hamsters regelmatig opgevolgd. Bij ziekte zullen we voedsel op de bodem
van de kooi leggen zodat de dieren eenvoudiger kunnen eten en drinken. Bij ergere
symptomen wordt de dierenarts gevraagd.
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Vulgariserende titel van het project

Onderzoek naar dendritische cellen bij eierstokkanker

Looptijd van het project

01/01/2021-01/07/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Kanker; Tumor; dendritische cellen; eierstokkanker;
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Amper 20% van de patiënten met vergevorderde eierstokkanker overleeft langer dan 5
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke jaar, waardoor de behoefte aan nieuwe therapieën duidelijk is. Chirurgie en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal chemotherapie verlengen de levensduur, maar uiteindelijk hervalt de patiënt. Ook heeft
1000 karakters)
immunotherapie nog niet geleid tot een duidelijk voordeel voor de patiënt. De rol van
dendritische cellen als belangrijke speler in de ontwikkeling van een immuunrespons is
nog niet onderzocht in eierstokkanker. Onderzoekers hebben ontdekt dat voor andere
kankers vaccinatie met tumor-dendritische cellen een therapeutisch relevante
immuunrespons kan opwekken met als gevolg een tragere groei van de tumor. Daarom
zullen we in dit project dendritische cellen en hun potentieel als vaccin voor
eierstokkanker evalueren. Met dit project willen we niet alleen de kennis over de rol van
dendritische cellen in eierstokkanker uitbreiden, maar ook de basis leggen voor hun
gebruik als een effectieve behandeling.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

De resultaten van dit project zullen nieuwe inzichten verschaffen in de rol van
dendritische cellen in eierstokkanker en zullen een nieuwe therapeutische benadering
van eierstokkanker bieden die de huidige barrières voor een effectieve behandeling zou
kunnen overwinnen.

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?

Muizen; 102 muizen

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Na afloop van het project zullen alle dieren humaan worden geëuthanaseerd.

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

Het is cruciaal om eerst te bepalen hoe dendritische cellen zich 'natuurlijk' gedragen bij
eierstokkanker, alvorens over te schakelen op diervrije methoden. Belangrijk echter te
vermelden is dat er momenteel geen alternatieve methoden beschikbaar zijn die de invivo tumoromgeving van eierstokkanker volledig kunnen nabootsen.

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

De injectie van kankercellen gaat gepaard met een beperkt pijnniveau dat enkele
seconden duurt. De groei van een tumor in de buikholte daarentegen veroorzaakt
ongemak voor de dieren, waardoor de graad van de experimenten ernstig wordt. Vanaf
week 5 zullen de muizen meestal ascites (vochtophoping in de buik) ontwikkelen.

De huidige pilootstudie wordt uitgevoerd om het aantal dendritische cellen te
het beoordelen dat kan worden verkregen in verschillende stadia van tumorprogressie. Dit
zal helpen om het aantal muizen dat nodig is voor toekomstige experimenten te
beperken tot minimale, maar statistisch relevante aantallen, met name in de context van
functionele tests en vaccinatie. Een biostatisticus zal worden geraadpleegd voor de
analyse van het statistisch vermogen.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn de laagste diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan
dat van de mens. Vooral in tumoronderzoek is dit van groot belang, omdat een tumor
bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen, zoals immuuncellen, die elkaar
wederzijds beïnvloeden. Deze complexe interacties zijn momenteel echter nog niet na
te bootsen in een proefbuisje. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig om
onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een toepassing in het ziekenhuis.

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.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren
zodanig zouden lijden dat bepaalde humane eindpunten bereikt worden, zullen ze
onmiddellijk geëuthanaseerd worden om onnodig lijden te vermijden.
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Erkenningsnummer van de gebruiker
Projectnummer van de Ethische Commissie
Wetenschappelijke titel van het project

LA1210186

Vulgariserende titel van het project

Dosering, toedieningsroute en -frequentie voor Tamoxifen en Doxycycline behandeling

Looptijd van het project

2021 tot 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Induceerbare genexpressie, immuuncellen

P199/2020
Dosage, administration route and frequency for Tamoxifen and Doxycycline

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In deze pilootstudie willen we de optimale dosis en toedieningsroute bepalen voor twee
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke geneesmiddelen, namelijk Tamoxifen en Doxycycline, bij transgene muizen.Deze
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal stoffen worden gebruikt om specifieke genen tot expressie te brengen. Elk gen reageert
1000 karakters)
echter verschillend en daarom moeten verschillende concentraties getest worden
vooraleer ze in een experiment kunnen gebruikt worden.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

Deze studie presenteert een pilootstudie om de beste dosis en toedieningsweg te
bepalen. De verkregen informatie zal worden gebruikt om in een vervolgonderzoek een
type T-cellen te bestuderen dat onmisbaar is bij het voorkomen van auto-immuniteit,
namelijk regulerende T-cellen.

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?

120 muizen

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen humaan worden geëuthanaseerd na afloop van het experiment.

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

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

De muizen zullen bestraald worden om het immuunsysteem te verwijderen. Daarna
krijgen ze een injectie met beenmergcellen om het immuunsysteem te herstellen,
gevolgd door een behandeling met tamoxifen of doxycycline. We schatten de pijn in als
matig.

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. De hier voorgestelde
procedures zijn in voorbereiding voor studies over immuuncellen.

In plaats van het vereiste aantal dieren voor het onderzoek naar de werkzaamheid van
het Tamoxifen te fokken, maken we gebruik van beenmergtransplantatiedieren. Dit
betekent dat er geen nestgenoten worden gefokt, maar dat dit niet nodig is. Verder
hebben we literatuuronderzoek gedaan en informatie ingewonnen van collega's die
deze middelen eerder hebben gebruikt om het aantal proefgroepen tot een minimum te
beperken. We stellen verder voor om geen volledige experimentele herhalingen uit te
voeren, maar alleen de beste werkingsdosis/toepassingsroute in een tweede
experiment te valideren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem van de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muis in dit model is reeds beschreven en is gelijkaardig aan het humane
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is immuunsysteem.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
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.

Gedurende de eerste 14 dagen na de beenmergtransplantatie, worden de muizen
dagelijks gecontroleerd voor ziekte, gewichtsverlies, lethargie etc. Daarna worden de
muizen wekelijks gecontroleerd. Bij gewichtsverlies >20% of wanneer ernstige
klinische symptomen worden geobserveerd, zal euthanasie worden toegepast. Muizen
worden verwacht maximaal 15 weken in het experiment te blijven tenzij ongemak
geobserveerd wordt, waarbij het experiment stopgezet wordt. Ervaren proefdier
onderzoekers zullen de injecties en controles uitvoeren.
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Vulgariserende titel van het project

Kan het toedienen van medicatie die inwerkt op dopaminereceptoren het aanleren van een vermijdingstaak blokkeren?

Looptijd van het project

1/12/2020 - 1/09/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vermijding, dopaminereceptoren, systemische toediening

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Patiënten met een angststoornis hebben de neiging om pathologisch te gaan vermijden. Door middel van dierenstudies kunnen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke we meer inzicht krijgen in de mechanismen achter vermijdingsleren, wat kan leiden tot mogelijke interventies die pathologische
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal vermijding kunnen verminderen. De twee-weg actieve vermijdingstaak wordt vaak gebruikt om vermijding te bestuderen in
1000 karakters)
ratten. Voorgaande studies hebben aangetoond dat dopamine belangrijk is in het aanleren van vermijdingsgedrag. Het doel van
de huidige studie is om dopamine te blokkeren vlak voor de vermijdingstaak. Als gevolg verwachten we dat ratten de
vermijdingsrespons niet gaan aanleren. In toekomstige studies gaan we ook kijken naar de samenwerking tussen het dopamine
en opioïden systeem, om zo nog meer inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot vermijding.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De resultaten van onze studies zullen informerend zijn over de rol van dopamine in vermijdingsleren. Meer specifiek zullen de
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke resultaten ons duidelijkheid brengen over de totstandkoming van vermijding, door na te gaan of het blokkeren van
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project dopaminereceptoren leidt tot een vermindering van het vermijdingsleren.
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij In totaal zullen er 72 ratten gebruikt worden.
benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren De vermijdingstaak die de ratten zullen ondergaan wordt geclassificeerd als licht tot matig . De ratten hebben steeds de
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
Euthanasie via toediening van CO2.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het bestuderen van gedrag is enkel mogelijk in levende dieren. De stoffen die in deze experimenten gebruikt worden zijn
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te geschikt voor gebruik in proefdieren.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

De experimentele procedure wordt eerst getest met een minimum aantal dieren om verschillende deelvragen stapsgewijs te
het beantwoorden. Deze pilootstudies kunnen uitgevoerd worden met een erg klein aantal van 4 ratten per studie. Voor het
experimentele onderzoek hebben we ons gebaseerd op effectgroottes die in gelijkaardige studies gevonden werden in de
literatuur.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
De twee-weg actieve vermijdingstaak is een standaard gebruikte experimentele procedure om angst en vermijdingsgedrag te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en onderzoeken bij ratten. Hierdoor kunnen we ons baseren op procedures die eerder door andere labs gebruikt zijn, wat het aantal
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is pilootstudies gaat beperken.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
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.

Het aanleren van de twee-weg vermijdingstaak resulteert in mild en tijdelijk ongemak, maar brengt de gezondheid van de dieren
niet in gevaar. Op basis van de literatuur verwachten we geen negatieve bijwerkingen na het toedienen van de injecties. We
proberen het comfort van de ratten tijdens het uitvoeren van injecties te maximaliseren door technieken zoals vastnemen,
methode van injectie (vb. stand van de naald) etc. zo goed mogelijk uit te voeren. De dieren worden dagelijks opgevolgd. Na het
uitvoeren van de experimentele procedures zijn angst of pijn zeer onwaarschijnlijk.
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Vulgariserende titel van het project

De rol van regulatoire T-cellen in beroerte

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Startdatum is voorzien rond October 2020 en einddatum is voorzien rond december
2021.
beroerte, hersenletsel, leukocyten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Beroerte is een van de belangrijkste oorzaken van verlamming en is verantwoordelijk
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke voor meer dan 5,5 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd. De schadelijke processen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal in de hersenen verspreiden zich van de infarctkern naar het omringende weefsel.
1000 karakters)
Momenteel is er nog geen enkel medicijn gevonden dat een beschermende werking
heeft op de hersenen zonder schadelijke bijwerkingen. Het immuunsysteem bevat T
cellen die een belangrijke rol spelen in inflammatie en tolerantie. Deze T-cellen zijn
onderverdeeld in conventionele T cellen en regulatoire T cellen. Regulatoire T-cellen
zijn de belangrijkste bewakers van zelftolerantie, een gebalanceerd immuunsysteem en
weefselontsteking. Door hun onderdrukkende eigenschappen, spelen ze een
belangrijke rol bij het ziekteverloop van veel voorkomende ontstekingsziekten van het
centraal zenuwstelsel. In dit project willen we nagaan of een toename in deze cellen
een beschermende rol kan spelen bij beroerte en dus een therapeutisch doelwit kan
zijn.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

In dit project willen we de mogelijk beschermde rol van regulatoire T cellen bestuderen
in een model voor beroerte. Dit kan ertoe leiden dat nieuwe therapieën kunnen
ontwikkeld worden voor beroerte die specifiek gericht zijn op het manipuleren van deze
cellen.

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?

muis, 156

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen geëuthanaseerd worden, waarna we de organen zullen collecteren
voor verdere analyse.

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

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

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

In dit project zullen we een model gebruiken waarbij een beroerte wordt uitgelokt in een
muismodel. Deze ingreep wordt geclassificeerd als ernstig. De dieren zullen eenmalig
onderworpen worden aan een operatie onder algemene verdoving en pijnstilling,
waarna we het mogelijk beschermend effect van regulatoire T cellen in dit model
kunnen bestuderen.De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat

Het immuunsysteem is een complex systeem dat interageert met andere systemen 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
het minimaal aantal muizen per groep nodig. Om echter een minimaal aantal dieren te
moeten gebruiken voor deze procedure hebben we een statistische power analyse
uitgevoert die ons instaat stelt dit aantal te berekenen. Deze analyse stelt ons in staat
om onze wetenschappelijke vraag te beantwoorden alsook het gebruik van een
minimaal aantal dieren te garanderen.

Het muismodel is een snel en goed te analyseren model. Het immuunsysteem in de
muis is reeds uitvoerig beschreven in dit model. Aldus laat dit toe om een zinvolle

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

muis is reeds uitvoerig beschreven in dit model. Aldus laat dit toe om een zinvolle
analyze uit te voeren die in een bredere wetenschappelijke context kan geplaatst
worden.

Verklaar de algemene maatregelen die zullen De muizen worden na de operatie dagelijks gecontroleerd op ziekte, gewichtsverlies,
genomen worden om de negatieve effecten op het
lethargie en dergelijke. Bij gewichtsverlies >20% of wanneer ernstige klinische
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. symptomen worden waargenomen, wordt euthanasie toegepast. Verwacht wordt dat
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) muizen maximaal 15 dagen in het experiment zullen blijven, tenzij er ongemak wordt
bij de dieren te minimaliseren.
waargenomen, in welk geval het experiment wordt stopgezet. Ervaren
dierenonderzoekers zullen de injecties en controles uitvoeren.
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Vulgariserende titel van het project
De ontwikkeling van schakelneuronen en hun functie.
Looptijd van het project
12/10/2020 tot 11/10/2025
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

ontwikkeling hersenen, schakelneuronen, eiwitten
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
of het welzijn van men
neen

Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van schakelneuronen. Door technische
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke beperkingen is huidige kennis vooral gebaseerd op resultaten uit onderzoek bij
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal volgroeide hersenen. De ontwikkelingen van nieuwe muismodellen en technieken stelt
1000 karakters)
ons vandaag in staat om met grote resolutie de ontwikkeling van verschillende soorten
schakelneuronen te onderzoeken. We willen de rol van een bepaald eiwit begrijpen
tijdens deze ontwikkeling. Welke effecten heeft het eiwit op de ontwikkeling, is dit van
belang of kunnen de neuronen er ook zonder? Hiervoor gebruiken we een muismodel
waarbij het eiwit verwijderd wordt. Dit muismodel kunnen we vergelijken met het
standaard muismodel om zo verschillen te achterhalen.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

Tot op de dag van vandaag blijft het een groot vraagteken hoe verschillende factoren
zoals eiwitten de ontwikkeling van de verschillende schakelneuronen reguleert. Deze
schakelneuronen zijn één van de meest diverse celtypes in het hersenen en spelen een
belangrijke rol bij het besturen van de belangrijkste hoofdneuronen. Ons werk zal onze
kennis van de ontwikkeling van schakelneuronen vergroten, en dit zou ons begrip van
hersenontwikkeling in gezonde- en ziekte-toestanden moeten vergroten.

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?

600 muizen

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen op humane wijze geëuthanaseerd
worden.

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

Voor een aantal dieren (150), met name de drachtige moeders, verwachten we een
matige graad van ernst gedurende een beperkte tijd na de injectie van de embryo's in
de baarmoeder. De dieren krijgen gedurende deze tijd de nodige pijnmedicatie
toegediend. Voor de embryo's verwachten we geen tot een lichte graad van ernst. De
ernst van het project wordt als matig ingeschat.

Hersenontwikkeling bij zoogdieren omvat een complexe choreografie van
gebeurtenissen die slecht worden begrepen. Om deze reden is het op dit moment
ondenkbaar dat we computermodellen zouden kunnen genereren om ons begrip van
hersenontwikkeling te vergroten. Het gebruik van celculturen is te beperkt om de
normale of pathologische ontwikkeling van de hersen te begrijpen. Echter zorgen we
ervoor dat zoveel mogelijk analyses worden uitvoeren met celculturen, zoals primaire
culturen of van pluripotente stamcel afgeleide modellen voor neurale ontwikkeling.

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

We werken intern samen met andere labo's, om het gebruik van dieren te verminderen
en de gebruikte methoden aan te leren of te verbeteren. Om het aantal dieren zoveel
mogelijk te reduceren gebruiken we hetzelfde nest om verschillende testen te doen met
dezelfde controle nestgenoten. Onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd worden in
internationaal wetenschappelijke tijdschriften en congressen.

3.Verfijning (maximaal 600 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 onderzoek naar hersenontwikkeling bij de mens is de muis een zeer relevant
model, de hersenen werken zeer gelijkaardig en hebben een vergelijkbare complexe
organisatie. Dankzij de vele genetische tools en bestaande modellen is de muis het
meest aangewezen dierenmodel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk verschillende klassen
interneuronen fluoresent te kleuren en te onderzoeken binnen het meest complexe
orgaan de hersenen.

Verklaar de algemene maatregelen die zullen
De experimenten zullen door of onder leiding van ervaren personeel uitgevoerd
genomen worden om de negatieve effecten op het
worden. Pijnmedicatie zal worden toegediend tijdens en na de ingreep. Indien van
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken.
toepassing zal advies gevraagd worden aan een dierenarts.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
bij de dieren te minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project
De rol van specifieke eiwitten en hun modificaties in kanker en hartziekten.
Looptijd van het project
01/09/2020 - 31/08/2025
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Kanker, hartziekten, eiwitten
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In 20% van longkankers worden mutaties in een zeer specifieke groep van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke genen/eiwitten teruggevonden. Alhoewel deze "klassieke" genen al intensief
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bestudeerd werden, is er hieruit nog geen therapie voortgevloeid. Er is dus een nood
1000 karakters)
aan de identificatie van nieuwe genen en eiwitten en hoe deze betrokken zijn bij de
ontwikkeling van kanker. Wij zijn geïnteresseerd in twee specifieke genen die
recentelijk gelinkt werden aan kanker en hartafwijkingen. Door gebruik te maken van
verschillende genetisch, -irradiatie en chemisch-geïnduceerde tumoren in muizen willen
we onderzoeken hoe deze genen kanker veroorzaken en of ze mogelijks als doelwit
kunnen dienen voor een therapeutische applicatie. Evenals is de link tussen kanker en
hartafwijkingen amper bestudeerd, en is het dus dringend nodig om studies hieromtrent
op te starten.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Dit project zal ons helpen om beter te begrijpen hoe zeer specifieke genen er in slagen
om kanker te veroorzaken en hoe dit gelinkt is met de huidig gekende
kankerverwekkende mutaties. Eveneens zal dit project inzichten verwerven in het
verband tussen kanker en hartziekten. Ultiem hopen we dat de kennis die hieruit
voortvloeit nuttig kan zijn voor de farmaceutische industrie om nieuwe therapieën te
ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 384 muizen
benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren
De muizen zullen tumoren ontwikkelen met de daarbij mogelijks geassocieerde
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
Euthanasie en histologische analyses.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

Het gebruik van in vitro technieken kan maar tot in beperkte mate betrouwbare
resultaten geven omtrent tumorgroei en -ontwikkeling, vooral als men meer subtiele
effecten wil bestuderen. Dit blijkt zowel uit onze eigen ervaring als uit internationaal
onderzoek. Voor deze redenen zijn muisexperimenten onmiskenbaar om klinisch
relevante resultaten te geven.

Vooraleer dierexperimenten opgestart worden, worden er in vitro tumoren nagebootst
het om genen en moleculen te identificeren die mogelijks een rol spelen bij
kankerontwikkeling. Van zodra een doelwit geïdentificeerd is, wordt deze verder
onderzocht in vitro. Als de resultaten hoopgevend zijn, starten we studies op met
muizen. Men kiest voor het minimum aantal muizen dat betrouwbare statistische
resultaten geeft.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
In deze studie wil men het verband tussen (long)kanker en hartziekten bestuderen. Men
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en heeft dus een diersoort nodig met een vergelijkbaar anatomie, zoals de muis. In lagere
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is diersoorten liggen deze orgaansystemen te ver af van deze van de mens.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
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.

Het welzijn van de experimentele dieren wordt verzekerd door de toediening van de
nodige pijnstillers en slaapverwekkende middelen. De procedures worden uitgevoerd
door opgeleid personeel. Na de procedures worden de dieren warm gehouden en
nagekeken op herstel en of mogelijk complicaties. Indien een dier enig teken van
verstoorde gezondheid (slechte ademhaling of houding, gewichtsverlies, etc.) en/of een
te grote tumor ontwikkelt zal het dier geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project

Invloed van de aangeboren immuniteit in de ontwikkeling van darmontstekingen en fibrose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01.09.2020 - 01.08.2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na einde project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

colitis, fibrose, aangeboren immuniteit, muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en
neen
routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in neen
het belang van de gezondheid of het
welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van
neen
genetisch gemodificeerde dieren, niet
gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit project is om een beter inzicht te krijgen in de rol van bepaalde cellen van de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke aangeboren immuniteit in acute en chronische darmontstekingen en fibrose. Onderzoek naar dit
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal onderwerp ontbreekt in literatuur wat duidt op het belang van dit onderzoek.
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Met dit project willen we een beter inzicht krijgen in de rol van bepaalde cellen van het adaptief
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke immuunsysteem in het ontwikkelen van darmontstekingen en fibrose. Op die manier willen we op
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project lange termijn mogelijks nieuwe medicijnen ontwikkelen voor patiënten met de ziekte van Crohn
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal en colitis ulcerosa.
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Muis
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Het berekende maximaal aantal muizen bedraagt 1078.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen zullen blootgesteld worden aan een chemische product wat darmontstekingen
veroorzaakt en diarree, gewichtsverlies en mogelijks gastro-intestinale bloedingen met zich mee
brengt. Omdat de concentratie van deze chemische stof zo laag mogelijk wordt gehouden, wordt
het lijden van de dieren zo veel mogelijk beperkt. Na afloop van het experiment zullen de dieren
worden geëuthanaseerd aan de hand van een overdosis slaapmiddel. De ernst van het project
wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 het project zal zo veel als mogelijk met humane stalen en in vitro culturen gewerkt worden.
Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) zijn echter complexe ziekten die
een interactie vereisen tussen genetica, immuunsysteem, het microbioom etc. Deze complexe
interactie kan niet worden nagebootst in een lagere diersoort.
Het aantal dieren dat gebruikt zal worden om statistische significantie te bereiken, werd
berekend op basis van preliminaire data. Deze berekening zal na elk experiment herbekeken en
waar mogelijk aangepast worden. Voor de optimalisatie van het model zal ook in 2 delen gewerkt
worden
enerzijds
mogelijks
het bekend
aantal benodigde
te beperkente(indien
de laagste
Er
wordtom
gebruik
gemaakt
van een
model ommuizen
darmontstekingen
onderzoeken.
Aan de
hand van dit model kan de complexe interactie tussen genetica, het immuuunsysteem, het
microbioom etc bestudeerd worden. Onderzoek van deze complexe interactie is niet mogelijk in
lagere diersoorten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Stress zal enerzijds tot een minimum worden beperkt. Indien de dieren te ziek zijn, kan voedsel
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren in de kooi worden gelegd. Anderzijds zal een goede injectietechniek verdere stress vermijden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Vulgariserende titel van het project
Moleculaire mechanismen van insulineresistentie
Looptijd van het project
01/01/2021-31/12/2025
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
obesitas, diabetes type 2, vetweefsel
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Jaarlijks sterven minstens 2.8 miljoen mensen aan de gevolgen van obesitas. Daarom
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke is er dringend nood aan beter inzicht in de ontstaansmechanismen van obesitasof klinische noden die aangekaart worden (maximaal gerelateerde diabetes en aan meer effectieve behandelingen. Obesitas ontstaat ten
1000 karakters)
gevolge van een aanhoudende positieve energiebalans en cumulatieve opslag van
overtollige energie in vetcellen onder de vorm van lipiden. Obesitas is geassocieerd
aan een ongevoeligheid voor het glucose-verlagende hormoon insuline, wat uiteindelijk
leidt tot chronisch hoge bloedglucosespiegels en type 2 diabetes. Welke moleculaire
mechanismen
verantwoordelijk
zijn
voor
obesitas-geïnduceerde
insulineongevoeligheid en dus hoge bloedglucose-spiegels is echter nog niet duidelijk. In dit
project, zullen we een antwoord zoeken op deze fundamenteel en klinisch cruciale
onderzoeksvraag door identificatie van de moleculaire veranderingen in het vetweefsel
van verschillende muizenmodellen en van de spontaan diabetische Mexicaanse
grottenvis.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Obesitas is een belangrijke risicofactor voor insuline-ongevoeligheid en type 2 diabetes,
maar het onderliggende moleculaire mechanisme is onduidelijk. Dit voorstel wil deze
kenniskloof opvullen door te focussen op moleculaire veranderingen in vetweefsel.
Hoewel het fundamenteel onderzoek is, zullen onze bevindingen waarschijnlijk leiden
tot nieuwe therapieën voor de behandeling van diabetes type 2. Gezien de toegenomen
prevalentie van obesitas en diabetes type 2, zullen dergelijke therapieën niet alleen het
welzijn van patiënten verhogen, maar ook de belasting voor de gezondheidszorg en de
sociale economie verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 144 muizen en 126 vissen
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?

We verwachten bij muizen obesitas en milde diabetische phenotypes. We zullen ook
operaties uitvoeren om het potentieel van gentherapie voor diabetes bij muizen te
testen. Deze operatie veroorzaakt matige pijn en stress bij muizen. De vissen
ondervinden weinig ongerief. De ernst van het project wordt als matig ingeschat.
Geëuthanaseerd om organen en bloed te verzamelen voor verdere biochemische
analyse

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het bestuderen van de glucosehomeostase van het hele lichaam vereist een in vivo
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te systeem en is niet mogelijk met in vitro methoden zoals celkweek.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

We gebruiken de modernste in vivo-methoden om dierenleed te minimaliseren en het
het dierenwelzijn te verbeteren. In het geval dat we statistisch significante gegevens
verkrijgen met kleinere dieraantallen dan we vragen, zullen we hetzelfde experiment
niet herhalen.

We bestuderen de glucosehomeostase van het hele lichaam en proberen onze
bevindingen naar mensen te vertalen. Dit project vereist dus in vivo zoogdiersysteem,

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en bevindingen naar mensen te vertalen. Dit project vereist dus in vivo zoogdiersysteem,
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is en niet mogelijk door in vitro methode zoals celkweek. Mexicaanse vissen zijn het beste
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke model, aangezien er geen andere vis is die spontaan diabetes ontwikkelt.
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen Voor operaties waarbij we matige pijn en stress bij dieren verwachten, zullen de dieren
genomen worden om de negatieve effecten op het worden verdoofd en pre- of post-analgesie krijgen om ongemak te verminderen. De
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. dieren worden gevolgd door dagelijkse monitoring.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
bij de dieren te minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project
De rol van visuele ervaring in de categorie selectiviteit van ratten
Looptijd van het project
5 jaar
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
rattenonderzoek; visuele ervaring; categorisatie; gezichtscategorisatie, fundamenteel
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Knaagdieren kunnen getraind worden in relatief complexe categorisatietaken, maar er is
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke weinig bekend over de categorische representaties in de visuele cortex van naïeve
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal dieren. Bij categorische representaties denken we aan bijvoorbeeld gezichtsherkenning,
1000 karakters)
een taak die voor mensen heel gemakkelijk is. In dit project gaan we het gedrag van
ratten bestuderen om te begrijpen hoe het visuele systeem van ratten werkt wanneer ze
een gezichts categorisatietaak uitvoeren. Hierbij hopen we meer inzicht te krijgen in de
gelijkenissen en/of verschillen tussen het visuele systeem van ratten en dat van mensen
of primaten.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Met dit project wensen we verdere inzichten te verkrijgen in het visuele systeem van
knaagdieren, meer specifiek bij ratten, met de focus op de rol van visuele ervaring in de
categorie selectiviteit bij ratten. Categorie-selectiviteit verwijst naar een verschil in
neurale en gedragsmatige respons tussen categorieën van voorwerpen, bv. tussen
gezichten en niet gezichten, tussen auto’s en stoelen, enz. Dit onderzoek is van belang
om eventuele gelijkenissen met het primaten visuele systeem te vinden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 53 ratten
benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren
Dieren ondergaan gedragstesten en operaties onder verdoving. Het eten en drinken
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
Euthanasie d.m.v. een overdosis CO2.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

Er kunnen geen in vitro alternatieven gebruikt worden. Om het gedrag en de neurale
basis van gezichtscategorisatie te onderzoeken, hebben we een leven zoogdieren
model nodig. Wij kozen in dit geval voor een rattenmodel om onze vragen in dit
fundamenteel onderzoek te kunnen beantwoorden. Waar mogelijk, gaan we
alternatieven gebruiken zoals een computationele aanpak met neurale netwerken.

Voor dit project worden 53 ratten aangevraagd en elk deel van dit project moet op een
het voldoende aantal dieren getest worden om betrouwbare data te verkijgen en conclusies
te kunnen trekken. Voor het electrophysiologische gedeelte is het belangrijk om naar het
aantal neuronen te kijken waarin we meten, en niet naar het aantal dieren. We kunnen
namelijk meerdere metingen in 1 dier uitvoeren. Voor de gedragsexperimenten doen we
zoveel mogelijk metingen in 1 dier om het totaal aantal te beperken. Van vorige studies
weten we dat rond de 6 dieren vaak voldoende zijn.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien we naar een knaagdierenmodel voor categorisatie selectiviteit in de visuele
cortex zoeken, is de keuze voor knaagdieren vanzelfsprekend. We kozen hier voor
ratten, aangezien deze in de literatuur vaak als alternatief model voor het primatenmodel
voorkomen.

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 dieren worden dagelijks op hun welzijn gecontroleerd. Hierbij kijken we naar het
gedrag van de dieren in de kooi, alsook de gewichtstoename. Van zodra er iets
afwijkends opvalt, bijvoorbeeld wondes, abnormaal gedrag, .. , gaan we over tot de
humane eindpunten.
Tijdens de operaties die nodig zijn voor het electrophysiologische gedeelte, gebruiken
we gas-anesthesie om de rat te verdoven. Tijdens de operatie gebruiken we verdoving
en pijnstilling.
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Title of the project
NL: Invloed van incubatietemperatuur op het gedrag van kippen.
Objectives of the project
Project in het kader van masterproef voor de master bio-ingenieurswetenschappen. De invloed van
incubatietemperatuur op het gedrag van kippen zal worden onderzocht. Daarvoor zullen kippeneieren
onderworpen worden aan thermische manipulaties tijdens de incubatie: een controle behandeling (C),
een eerste thermische behandeling (T1) en een tweede thermische behandeling (T2). Het doel is om
na te gaan of deze thermische behandelingen de groei en het gedrag van de kuikens beïnvloeden. Het
effect op uitkomst, kwaliteit bij het uitkomen, stress hormoon, groei, voerconversie en kippengedrag
zullen worden gemeten.
Potential benefits likely to derive from this project
Uit dit project zou kunnen voortvloeien dat de gebruikte thermische manipulaties tijdens de incubatie
een voordelig effect hebben op de angst en stressniveaus van kippen en dit zonder de groei in gedrang
te brengen. Dit brengt zowel economische als welzijnsvoordelen met zich mee. Het voordeel zou
echter zich verder kunnen bevinden dan de kippenindustrie. Meer bepaald gaat het om de verkregen
kennis rond epigenetische veranderingen tijdens de embryonale fase. Het effect van epigenetische
veranderingen veroorzaakt door de omgeving kan namelijk moeilijk te onderzoeken zijn in dragende
dieren zoals muizen, omdat het effect van de epigenetische veranderingen door de moeder niet altijd
uit elkaar kunnen worden gehaald met die veroorzaakt door de omgeving. Bij vogels daarentegen zijn
de maternale effecten enkel meegegeven onder de vorm van het ei zelf. Er zijn geen verdere effecten
Predicted harms
In what procedures will the animals typically be used
De dieren zullen onderworpen worden aan verschillende gedragstesten om de angstreactie beter te
begrijpen. De testen zijn matig van aard en kort van duur. Een test duurt maximaal 5 minuten per kip.
Er zullen 7 testen worden uitgevoerd: [1] het nieuwe object test, waarbij een golfballetje omwikkeld
met aluminiumfolie in het hok wordt gezet. [2] De verschijningstest, waarbij het dier in een kartonnen
doos wordt geplaatst, die een opening heeft langs de zijkant. Hierbij wordt de tijd tot de kip terug
‘verschijnt’ (uit de doos komt) genoteerd. [3] Bij de isolatie test wordt de kip alleen in een emmer
gezet en worden het aantal kwakels geteld. [4] De sociale motivatie test: plaats het dier op een
langwerpige baan, met een andere kip aan het uiteinde. Noteer de tijd in de sociale zone. [5] Labyrint:
circulair labyrint de helft in het licht en de helft in het donker. Bekijk de tijd in het donker versus licht
Expected impacts/adverse effects on the animals
Aangezien het doel is stress te verminderen bij de kippen moeten we ze in stressgevoelige situaties
plaatsen om te meten of er wel degelijk een verschil is. Deze testen zijn eerder gericht op angst zoals
schrik van een onbekend object. We schatten de graad van ernst in op matig.

Fate of animals kept alive

Dieren zullen na of tijdens de proef worden gedood. Dit kan als gevolg van twee redenen zijn. Als een
dier tijdens de proef een humaan eindpunt bereikt waarbij het duidelijk is dat het dier in kwestie niet
lang meer zal overleven of aan het lijden is, is het beter het dier uit zijn lijden te verlossen. De dieren
die zonder problemen opgroeien tot slachtleeftijd zullen ook allemaal gedood worden, maar het
verschil met de commerciële toestand is dat deze dieren uit voorzorgsmaatregelen niet in de
voedselketen zullen worden gebracht.

Application of the Three Rs
1. Replacement
Het doel van het project is om het gedrag van kippen te analyseren. Dit kan enkel bereikt worden door
een experiment met kippen op te zetten.

2. Reduction
Het aantal kippen dat we gaan gebruiken in het experiment werd bepaald op basis van literatuur en
een statistische berekening waarbij we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de conclusies die we uit
de resultaten halen correct zijn.

3. Refinement
Om de gezondheid en het welzijn van de dieren te garanderen worden de dieren 2x per dag
nagekeken. Eenmaal in de morgen en eenmaal in de namiddag. Dit door verschillende mensen om bias
te vermijden. Aangezien het gaat om een klein aantal dieren kunnen alle dieren individueel
geobserveerd worden waarbij er gelet wordt op hun gedrag en gezondheid. Zo wordt er gelet op
voedselopname, water verbruik, gewicht wordt om de week nagekeken, vederkleed, ogen...
Daarboven op wordt ook het klimaat en stalomgeving nauwkeurig gecontroleerd volgens de
standaarden.
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Title of the project
Onderzoek naar de rol van immunologisch geheugen (opgebouwd
Purpose(s) of the project
Objectives and predicted
benefits of the project
Objectives of the project
Artritis is een auto-immuunziekte die voornamelijk resulteert in ontstoken, gezwollen en stijve
gewrichten. Macrofaag activatie syndroom (MAS) is een complicatie met een hoge morbiditeit en
mortaliteit. MAS kan optreden als complicatie van onder andere juveniele artritis. Blootstelling op
jonge leeftijd aan omgevingsfactoren kan iemand op latere leeftijd vatbaar maken voor ziekten, een
concept dat bekend staat als pathologische programmeren. De foetale periode wordt beschouwd als
een kritieke tijd in de ontwikkeling van het immuunsysteem en blootstelling aan het milieu gedurende
deze periode kan de kans op het ontwikkelen van chronische ziekten later in het leven beïnvloeden.
Het doel van dit project is het analyseren van dieren waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een
ontsteking heeft doorgemaakt. Deze dieren kunnen in dit project worden geanalyseerd om de impact
van prenatale ontsteking op de ontwikkeling van artritis en MAS op latere leeftijd te bestuderen

Potential benefits likely to derive from this project
Bij ongeveer 1% van de volwassen bevolking wordt artritis gediagnosticeerd. Artritis veroorzaakt
kraakbeen- en botbeschadiging die uiteindelijk kan leiden tot ernstige invaliditeit. MAS is een ernstige
complicatie van reumatische aandoeningen in de kindertijd en wordt gekenmerkt door hoge koorts,
lymfadenopathie, hepatosplenomegalie, variabel geassocieerd met bloedingen en tekenen orgaan
falen.
Tot dusverre concentreerde het onderzoek naar artritis of MAS zich op het therapeutische aspect,
waarbij controle van ontsteking, pijnverlichting en vermindering van handicaps centraal stonden. In dit
project zullen we ons concentreren op blootstelling op jonge leeftijd aan omgevingsrisicofactoren die
iemand vatbaar kunnen maken voor ziekten op latere leeftijd.
Predicted harms
In what procedures will the animals typically be used
Na een getimede dekking zal ontsteking geïnduceerd worden in zwangere dieren. Vervolgens zullen de
pups van deze zwangere dieren gebruikt worden om artritis en macrofaag activatie syndroom te
induceren. Finaal ondergaan dieren euthanasie voor verdere in vitro analyses.

Expected impacts/adverse effects on the animals
Inductie van ontsteking in zwangere dieren zal zorgen voor een milde pijn bij de zwangere muizen. Bij
de pups wordt niet verwacht dat ze schadelijke fenotypes vertonen of pijn meer dan mild. De inductie
van artritis bij deze pups (op volwassen leeftijd) zal leiden tot ernstige pijn. De inductie van macrofaag
activatie syndroom bij deze pups (op volwassen leeftijd) zal leiden tot matige pijn.

See Expected harms

Reasons for the planned fate of the animals after the procedure
Dieren worden niet reused, returned of rehomed. Dieren ondergaan euthanasie voor verdere in vitro
analyse

Application of the Three Rs
1. Replacement
Dit onderzoek heeft tot doel een in vivo model voor artritis en macrofaag activatie syndroom te
gebruiken om de impact te begrijpen van blootstelling op jonge leeftijd aan omgevingsrisicofactoren.
Systemische ontsteking kan in vitro niet worden onderzocht. Verder richt dit onderzoek zich op
pathologische programmering waarbij zwangere muizen worden blootgesteld aan
omgevingsrisicofactoren en nakomelingen worden geanalyseerd.
2. Reduction
We organiseren maandelijkse bijeenkomsten met onze partner in dit project. Deze partner
optimaliseerde de protocollen voor blootstelling in het vroege leven, zodat verdere optimalisatie niet
nodig is. We blijven ook op de hoogte van de nieuwe publicaties over dit onderwerp om duplicatie te
voorkomen.

3. Refinement
Nadelige effecten op moederdieren, zwangerschapsuitkomsten en nakomelingen zullen worden
geminimaliseerd door nauwkeurige dosering van de inflammatoire stimulus. We kunnen gebruik
maken van ervaringen en optimalisaties gedaan door onze partner. Om het lijden te minimaliseren,
zullen we muizen voorzien van een verrijkte omgeving die verfijnd is om het comfort voor artritis
muizen te maximaliseren, b.v. zacht strooisel en nestmateriaal, toegang tot toevluchtsoord en
vereenvoudigde toegang tot voedsel en water, evenals een bijzonder voorzichtige omgang.

224
Vulgariserende titel van het project

Studie van de celtype-specifieke rol van Prdm16 in het hart

Looptijd van het project

2 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

celtype-specifiek transgeen muismodel, Prdm16, hartfalen, echocardiografie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het gastlabo heeft ervaring met het bestuderen van het Prdm16 eiwit in hart -en vaatziekten. Voor
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke deze studies maken we gebruik van mutante muismodellen waarin Prdm16 ofwel in alle celtypes
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal of enkel in specifieke celtypes afwezig is. De afwezigheid van Prdm16 in hartspiercellen en gladde
1000 karakters)
spiercellen uit de bloedvatwand leidt tot hartfalen vanaf jonge leeftijd, en zelfs vroege dood. We
zullen dit specifiek muismodel gebruiken om de hartafwijkingen en de onderliggende
mechanismen vanaf de geboorte te bestuderen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

De huidige therapie voor hartspierziekten is vooral bedoeld om klachten te verminderen en niet
zozeer het aanpakken van de onderliggende oorzaak. Bij het verergeren van de situatie moet er
chirurgisch worden ingegrepen door bijvoorbeeld het plaatsen van een pacemaker of door een
harttransplantatie als enige finale mogelijkheid in extreme gevallen. Er is dus nood aan meer
doelgerichte therapieën die onderliggende verantwoordelijke genetische veranderingen aanpakt.
Wij denken dat Prdm16 een belangrijke rol speelt in zowel de ontwikkeling als de functie van het
hart, gezien de aanwezigheid van hartfalen in het transgene muismodel. Dit transgene muismodel
is zodoende een veelbelovend model om nieuwe oorzaak-gerichte behandelingen te ontwikkelen
maar ook om nieuwe mechanismen te ontdekken die leiden tot hartspierziekte.

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?

177 muizen

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen geëuthanaseerd worden voor weefsel -en celonderzoek.

De dieren (zowel pups als volwassen muizen) zullen een echocardiografie ondergaan en nadien
worden geëuthanaseerd voor verder weefselonderzoek. Gezien er vroegtijdig hartfalen en
mortaliteit optreedt is de graad van ernst voor deze dierenproef 'ernstig'.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het opvolgen van symptomen van hartfalen ten gevolge van een specifieke mutatie kan niet
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te verwezenlijkt worden via niet-dierlijke alternatieven en vereist een in vivo studie-opzet.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel
minimum aantal dieren wordt gebruikt

Dit project voor het bestuderen van het hartfenotype op verschillende leeftijden werd
het voorafgegaan door een pilootstudie waarop het aantal muizen nodig in dit project werd berekend.
Op deze manier wordt gewaarborgd dat een minimaal aantal dieren wordt gebruikt om statistisch
interpreteerbare resultaten te bekomen. Bovendien zullen de muizen optimaal benut worden door
enerzijds stalen te nemen voor histologie, RNA en proteïne van het hart, maar ook longen, lever,
hersenen en darmen worden bijgehouden voor eventueel later onderzoek.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Voor deze studies zijn muizen het meest aangewezen diermodel omdat de gebruikte transgene
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muislijn reeds voorhanden is.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
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.

Tijdens de echocardiografie zullen de proefdieren op een warmteplaat liggen,
lichaamstemperatuur zal gecontroleerd worden via een rectale probe en constant worden
gehouden op 37°C, hartslag en ademhaling zullen via EKG worden opgevolgd. Dieren die
zichtbare tekenen van ongemak vertonen zullen vroegtijdig geëuthanaseerd worden.
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Title of the project
Testing of plasmid-launched hamster-adapted yellow fever virus in
Purpose(s) of the project
Objectives and predicted benefits of the project
Objectives of the project
Gele koorts virus (yellow fever virus, YFV) veroorzaakt ernstige, levensbedreigende infecties bij
mensen met een sterfte tot 30%. Er is een doeltreffend vaccin beschikbaar (YF17D), maar dit vaccin is
moeilijk te produceren en moet tijdens opslag en transport worden gekoeld. Daarom bereikt het
vaccin vaak niet de meest kwetsbare populaties die in afgelegen (sub)tropische gebieden wonen en
het vaccin het meeste nodig hebben. Ons laboratorium ontwikkelt nieuwe thermostabiele YF-vaccins
die deze kloof zouden kunnen dichten. Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) moeten YF-vaccins worden getest in niet-menselijke primaten voordat ze voor menselijk
gebruik in aanmerking kunnen komen. Om het gebruik van primaten te voorkomen word een klein
knaagdiermodel (hamsters) opgezet met een aan hamsters aangepaste YFV-stam.

Potential benefits likely to derive from this project
In Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika lopen 900 miljoen mensen het risico om gele koorts op te lopen
ondanks de aanwezigheid van vaccins. Dit is te wijten aan de verschillende beperkingen die deze
vaccins hebben. Het ontwikkelen van een nieuw vaccin zonder deze beperkingen is dus nog steeds
belangrijk.

Predicted harms
In what procedures will the animals typically be used
Injecties voor vaccinatie, challenge en opoffering; collectie van organen na opoffering; bloedafname
via de jugularis (onder isofluraanverdoving).

Expected impacts/adverse effects on the animals
Bij besmette hamsters worden naar verwachting matige tot ernstige ziektesymptomen ervaren.
Eerdere studies rapporteren ziekte en mortaliteit bij hamsters 6-8 dagen na infectie. Geïnfecteerde
hamsters die tot 8 dagen na infectie overleven, worden opgeofferd. Aan het einde van het project
worden alle dieren opgeofferd.

Expected harms

Fate of animals kept alive
Reasons for the planned fate of the animals after the procedure
Aan het einde van het project worden alle dieren opgeofferd. Alle onderzoek wordt uitgevoerd in een
BSL3 omgeving, en dieren mogen deze faciliteit onder geen beding verlaten om het risico op
verspreiding van gele koorts uit te sluiten.

Application of the Three Rs
1. Replacement
We willen gele koorts als ziekte in hamsters reproduceren, zodat we onze vaccins kunnen testen. Er is
momenteel geen alternatief.

2. Reduction
Aantal dieren werd bepaald op basis van de verwachte resultaten, om statistisch significante
resultaten te bekomen met zo weinig mogelijk dieren.

3. Refinement
Een deel van de doelstellingen van de studie is om gele koorts-achtige leverpathologieën en ziekten te
kunnen reproduceren met behulp van ons ontwikkelde plasmide-gelanceerde Ap7-virus dat matige tot
ernstige pijn bij hamsters kan veroorzaken. Om stress voor dieren te verminderen, worden
overlevende dieren opgeofferd op dag 8. Welzijn van de dieren wordt dagelijks opgevolgd.
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Title of the project
Gentherapie in het cystinose-rattenmodel
Purpose(s) of the project
Objectives and predicted benefits of the project
Objectives of the project
Cystinose is een erfelijke ziekte die wordt gekenmerkt door de ophoping van cystine in verschillende
organen. De nier is het eerste orgaan dat door de ziekte wordt aangetast. De huidige behandeling
vermindert de accumulatie van cystine, maar kan nierziekte niet genezen. De meeste
cystinosepatiënten zullen uiteindelijk nierdialyse en niertransplantatie nodig hebben. Dit project
beoogt te onderzoeken of het ratmodel van cystinose geschikt is voor het toepassen van gentherapie
met virale vectoren bij cystinose.

Potential benefits likely to derive from this project
Dit project zou een eerste stap te zetten richting een nier gerichte gentherapie voor cystinose. In dit
piloot project zullen we onderzoeken of brengen van gezond genetisch materiaal in niercellen in vivo
mogelijk is. Het ultieme doel van dit experiment is dan ook om een na te gaan of succesvolle
behandeling van cystinotische nieren met virale vectoren die het gezond cystinose gen tot expressie
brengen, ook zorgen voor een genezing van het cystinotisch nierziekte in dit rat model. Eenmaal onze
aanpak succesvol is gebleken, zal deze technologie en behandeling ook toegepast kunnen worden bij
andere chronische nieraandoeningen.
Predicted harms
In what procedures will the animals typically be used
Virale vectorinjecties in de nier via chirurgische ingreep.
In project 1 worden ratten verdoofd, geïnjecteerd met Chinese inkt en onmiddellijk opgeofferd.
In project 2 zal een operatie (15-20 minuten) worden uitgevoerd voor injectie van virale vectoren in
de nier, in vivo beeldvorming zal na 7 en 14 dagen worden uitgevoerd en de dieren zullen na 14 dagen
worden opgeofferd.

Expected impacts/adverse effects on the animals
Ratten kunnen ook nierfalen ontwikkelen. Als ze enig teken van pijn vertonen (vettig uitziende vacht,
abnormale houding, verminderde activiteit), zullen ze worden geëuthanaseerd

Expected harms

Fate of animals kept alive

Reasons for the planned fate of the animals after the procedure
Ratten zullen worden geëuthanaseerd aangezien de nieren zullen worden geoogst voor diepgaande
analyse.

Application of the Three Rs
1. Replacement
Aangezien de cruciale vragen binnen dit onderzoek betrekking hebben op (1) de lokalisatie van een
gezond gen, (2) de mogelijkheid van integratie en (3) herstel van nierweefsel door geïnjecteerde virale
vectoren, kan deze vraag enkel beantwoord worden in een 'in vivo' instelling. Een diermodel is
daarom essentieel voordat een mogelijke toepassing in menselijk onderzoek kan worden overwogen.
Momenteel is er een ratmodel voor cystinose. We doen echter het liefst ons pilot-experiment bij
gezonde ratten. Als we eenmaal zien dat gentherapie van niercellen mogelijk is, gaan we dit ook
toepassen op cystinose ratten.
2. Reduction
In een eerste stap zullen we de beste leeftijd bepalen om virale vectoren te injecteren met Chinese
inkt. Hiervoor gebruiken we een zo laag mogelijk aantal dieren (n = 3 per leeftijd en per injectieroute
=> 18 ratten). Later zullen we virale vectoren injecteren tot de jongst mogelijke leeftijd in de
pilotstudie. Op deze leeftijd hebben we 6 ratten per injectieroute (slagader of ader) nodig. Ter
controle hebben we ook 6 onbehandelde ratten nodig. In deze stap zijn in totaal 30 ratten nodig.
Totaal voor deze studie = 48 ratten.

3. Refinement
Chirurgie zal worden uitgevoerd onder standaardomstandigheden, waarbij het dier altijd wordt
verdoofd en analgesie krijgt. De ratten krijgen na de operatie 1 ml zoutoplossing en worden op een
verwarmingskussen bij 37 ° C bewaard totdat ze weer kunnen bewegen. Voor preoperatieve
pijnverlichting zal worden toegediend.
Klinische evaluatie zal gedurende de eerste drie dagen dagelijks plaatsvinden. Dieren die tekenen van
ernstig ongemak of pijn vertonen, zullen worden onderworpen aan euthanasie.
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Title of the project
Nanobodies die de bloed-hersenbarrière oversteken.
Purpose(s) of the project
Objectives and predicted benefits of the project
Objectives of the project
Het ontwikkelen van medicijnen tegen neurodegeneratieve aandoeningen is een echte uitdaging. Een
van de grote problemen is dat de geneesmiddelen tot in de hersenen moeten geraken. Dit transport
tot in de hersenen wordt echter bemoeilijkt door de bloed-hersenbarrière (BHB). Het doel van dit
onderzoek is Nanobodies (antilichaam fragmenten) te ontwikkelen die binden aan eiwitten die van
nature over de bloed hersenbarrière getransporteerd worden. Deze Nanobodies kunnen dan
gekoppeld worden aan andere molecules met therapeutische werking die op zichzelf de BHB niet
kunnen passeren.
Potential benefits likely to derive from this project
Indien dit project succesvol is betekent dit een grote doorbraak in het onderzoek naar nieuwe
geneesmiddelen tegen neurodegeneratieve aandoeningen. Beloftevolle medicijnen die tot nu toe niet
bruikbaar zijn omdat ze niet of te weinig getransporteerd kunnen worden naar de hersenen zouden
door dit universeel transportmechanisme verder ontwikkeld kunnen worden tot succesvolle
geneesmiddelen.

Predicted harms
In what procedures will the animals typically be used
387 dieren zullen onder volledige narcose een operatie van 20 min ondergaan waarbij een
automatische thermometer in pil vorm wordt ingebracht. Een week later zullen de dieren intraveneus
geinjecteerd worden met nanobodies.
105 dieren zullen onder volledige narcose een operatie ondergaan van 45 min waarbij een probe
wordt geimplanteerd in de hersenen. Een week later zullen de dieren intraveneus geinjecteerd
worden met nanobodies.
165 dieren zullen enkel intraveneus geinjecteed worden.
De intraveneuze injecties gebeuren 1 tot 3 maal met een tussentijd van 1 dag tot 1uur.
Expected impacts/adverse effects on the animals
De meeste dieren zullen een intraveneuze injectie krijgen in de staart (lage graad van lijden).
De muizen die een operatie ondergaan recuperen snel maar kunnen een verminderde mobiliteit
hebben tot 48u na de operatie.

Expected harms

Fate of animals kept alive

Reasons for the planned fate of the animals after the procedure
Sommige dieren zullen geëuthanaseerd worden omdat het oogsten van de organen noodzakelijk is
voor verdere analyse. Gezien het minimaal invasieve karakter van de experimenten zullen de dieren
maximaal herbruikt (3 injecties per dier) worden om aldus het aantal dieren tot een minimum te
beperken. Echter, na verloop van tijd zullen de dieren een immunologische respons ontwikkelen tegen
de toegediende stoffen waardoor vervolg experimenten niet meer betrouwbaar zouden zijn. In deze
fase zullen de dieren worden geëuthanaseerd.

Application of the Three Rs
1. Replacement
Verschillende in vitro modellen werden reeds ontwikkeld die de bloed-hersenbarrière nabootsen.
Helaas hebben al deze modellen serieuze tekortkomingen en reflecteren ze slechts in beperkte mate
de echte situatie in een levend organisme (zoogdieren). Tot op heden is het dus nog steeds
noodzakelijk dieren aan te wenden voor dit onderzoek.

2. Reduction
Het aantal dieren nodig in ons onderzoek werd zo berekend dat de resultaten achteraf statistisch
kunnen geëvalueerd worden. De muizen zullen meerdere keren geinjecteerd worden waardoor de
hoeveelheden muizen worden geminimaliseerd. Een geimplanteerde automatische thermometer
(anipill) zal ingebracht worden bij muizen voor een lichaamstemperatuurmonitoring. Het gebruik van
deze anipill resulteert in meer accurate metingen vergeleken met manuele meting waardoor het
aantal dieren nog verder gereduceerd kon worden.

3. Refinement
Na een operatie of intraveneuze injectie worden de dieren op welbepaalde momenten opgevolgd.
Tijdens de operatie worden dieren volledig onder anesthesie gehouden en krijgen de dieren
voldoende analgesie zodat de dieren geen pijn lijden. We gebruiken een geimplanteerde automatische
thermometer (anipill) voor lichaamstemperatuurmonitoring, dit zorgt ervoor dat we de dieren minder
moeten vastnemen en dat zorgt voor minder stress bij de dieren.
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Vulgariserende titel van het project

De rol van een specifieke immuuncel bij infectieziekten op intensieve zorgen

Looptijd van het project

1 januari 2021 tot en met 30 december 2025

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

infectieziekten, immuunsysteem, sepsis, bloedvaten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Sepsis is een ernstige infectieziekte met een hoog sterftecijfer. Deze ziekte wordt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gedreven door overactivatie van immuuncellen, waarbij de neutrofiel een specifieke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal immuuncel is die hierin een belangrijke rol speelt. In normale omstandigheden verdedigt
1000 karakters)
een neutrofiel het lichaam tegen indringers. Wanneer het immuunsysteem echter
overgeactiveerd wordt, produceren neutrofielen eiwitten die zich buiten de cel binden
aan DNA-strengen. Dit leidt tot schade van de bloedvatwand en klontervorming in de
kleine haarvaten. Hierdoor worden de eindorganen niet voldoende doorbloed en
kunnen ze hun functie niet uitoefenen. In dit project onderzoeken we de rol van deze
strengen in sepsis, want recente inzichten hebben aangetoond dat we orgaanschade
kunnen beperken door de vorming van deze strengen tegen te gaan.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 1000
karakters)

Ondanks een baanbrekende technologische vooruitgang op intensieve zorgen,
overleeft 1 op 3 sepsispatiënten deze ernstige infectieziekte niet. Onderzoek heeft
aangetoond dat klontervorming in de kleine bloedvaten en daardoor slechte
doorbloeding van de organen hierin een belangrijke rol speelt. We weten tot op de dag
van vandaag helaas nog niet hoe we deze klontervorming getriggerd door bacteriën of
virussen kunnen tegengaan. Anderzijds weten we wel dat DNA-strengen een
belangrijke rol spelen bij de vorming van dergelijke bloedklonters. Door te onderzoeken
hoe deze DNA-strengen gevormd worden, willen we proberen de vorming van deze
strengen te verhinderen. Toekomstige therapieën die hierin slagen, zullen de
overlevingskansen van sepsispatiënten verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij Om een antwoord te vinden op de verschillende wetenschappelijke vragen, zullen
benadering het aantal van deze dieren?
verschillende stammen muizen gebruikt worden. Alles opgeteld zullen hiervoor
ongeveer 620muizen 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?

Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden, zullen we muizen blootstellen aan sepsis.
Hierdoor zullen ze ernstig lijden. Aan de hand van een klinisch scoresysteem zal het
lijden van de dieren frequent gemonitord worden. Zodra er tekens optreden die op lijden
wijzen, zal actie ondernomen worden om het lijden te beperken. Indien dit niet mogelijk
is, zal het dier uit zijn lijden verlost worden door middel van euthanasie.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De dieren zullen geëuthanaseerd worden wanneer het lijden van de dieren het
wetenschappelijke nut van het onderzoek overstijgt aan de hand van een
vooropgesteld humaan eindpunt.

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

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

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Tot op de dag van vandaag zijn er geen alternatieve onderzoeksmethoden voorhanden,
die de complexiteit van de interacties tussen de pathogenen en de gastheer
weerspiegelen. Om het onderliggend mechanisme van vorming van DNA-strengen en
orgaanfalen te verhelderen, is het immers cruciaal om de organen zelf microscopisch te
onderzoeken. Alleen zo kunnen we nagaan wat er zich op orgaanniveau afspeelt en
hoe de orgaanschade door klontervorming tot stand komt.

Aan de hand van voorafgaande in vitro experimenten zullen de meest relevante
het pathogenen geïdentificeerd worden om zo het aantal proefdierexperimenten tot een
minimum te reduceren. Daarnaast zullen we aan de hand van een pilootexperiment met
een klein aantal dieren bij de start van het onderzoek de meest relevante tijdstippen
voor bloednamen en orgaancollectie bepalen om zo het aantal interventies te beperken
tot het strikt wetenschappelijk noodzakelijke aantal. Bovendien werd op basis van
statistische gegevens een minimum aan proefdieren voorgesteld.

Muizen zijn omwille van hun grote genetische gelijkenissen, hoge biologische
vruchtbaarheid en mogelijkheid tot genetische manipulatie van onschatbare waarde

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

vruchtbaarheid en mogelijkheid tot genetische manipulatie van onschatbare waarde
voor het ophelderen van de pathogenese van humane complicaties in sepsis. De
gebruikte proefdiermodellen zijn bijzonder goed gekarakteriseerd en vertonen heel wat
gelijkenissen met de humane pathologie.

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.

Ernstig ongemak/pijn wordt aan de hand van een scoresysteem geëvalueerd en indien
nodig zal adequate pijnstilling worden voorzien. Om dehydratatie tegen te gaan, zullen
de muizen met sepsis ook extra vocht toegediend krijgen. Bij te groot lijden of het
bereiken van vooropgestelde humane eindpunten worden de muizen geëuthanaseerd.
Alle dierexperimenten worden uitgevoerd onder supervisie van een dierentechnieker
met meer dan 20 jaar ervaring.
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Niet-technische titel van het project

Interactie tussen het zenuwstelsel van de darm en immuuncellen bij weefselherstel
tijdens een verminderde darmwerking na operatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maand na einde van project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen, immuuncellen, verminderde darmwerking na operatie, ontsteking,
weefselherstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Macrofagen zijn aangeboren immuuncellen die verantwoordelijk zijn voor het opruimen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van bacteriën en stervende cellen in de darm. In een deel van de darm, genaamd de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal muscularis, is aangetoond dat macrofagen weefselbeschermend zijn tijdens zowel
1000 karakters)
normale omstandigheden als bij ontsteking en nauw geassocieerd zijn met het
zenuwstelsel (ZS) van de darmen. Onze lopende studie toont aan dat tijdens een
darmontsteking bepaalde immuuncellen de darm binnendringen en veranderen in
verschillende subtypen van macrofagen. We veronderstellen dat dit onderscheid
geïnduceerd kan worden door omgevingsfactoren en / of verwijderen van stervende
cellen door macrofagen uit het beschadigde weefsel tijdens de ontsteking. De
signaalmoleculen en transcriptiefactoren die betrokken zijn in dit proces, moeten nog
worden bepaald. Daarnaast willen we de functie van weefselherstellende macrofagen
verder bestuderen in functie van het herstel van het beschadigde zenuwstelsel.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Vanuit dit onderzoek kunnen er nieuwe processen, transcriptiefactoren en/of
mechanismen beschreven worden die belangrijk zijn om ontsteking in de darm tegen te
gaan als gevolg van het aanraken van de darmen tijdens darmoperaties. Zo kunnen
mogelijks nieuwe doelen geïdentificeerd worden voor de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen voor darmontsteking, meer specifiek voor een verminderde
darmwerking na operatie of inflammatoire darmonsteking.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

924

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

Muizen ondergaan onder algemene verdoving een buikoperatie waarbij een druk wordt
uitgeoefend op de dunne darm om een buikoperatie bij mensen na te bootsen. Dit leidt
tot een verminderderde darmwerkig na de operatie bij de muizen net zoals bij patiënten.
De operatie leidt tot ernstige pijn maar er wordt niet verwacht dat de muizen meer dan
20% lichaamsgewicht zullen verliezen. Wanneer dit toch het geval mocht zijn, zullen de
muizen geëuthanaseerd worden. De ernst van het project wordt als ernstig ingeschat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De muizen in deze studie zijn nodig om de bijdrage van weefselherstellende
macrofagen tijdens het oplossen van darmontsteking na een operatie te onderzoeken.

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

macrofagen tijdens het oplossen van darmontsteking na een operatie te onderzoeken.
Aangezien het fenotype van macrofagen reeds uitvoerig is bestudeerd door gebruik te
maken van cellen alleen, is het nu nodig om deze cellen te bestuderen in hun
natuurlijke omgeving in het lichaam en om te zien hoe verschillende
ontstekingsfactoren een effect kunnen hebben op hun fenotype. Daarnaast willen we
het aandeel van het ZS van de darmen op het fenotype van de macrofagen bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Aangezien het muizenmodel om darmontsteking in de muscularis te induceren reeds
geoptimaliseerd is in ons labo, zullen we het aantal dieren dat nodig is kunnen
verminderen. Daarnaast hebben we ook een statistische berekening uitgevoerd om de
steekproefgrootte voor het minimaal aantal dieren te bepalen dat nodig is om een
significant verschil te verkrijgen.

3.Verfijning (maximaal 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 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 weefselherstellende macrofagen of naar het effect van
het ZS van de darmen op weefselherstellende macrofagen.

Verklaar de maatregelen die 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 waarbij een darmontsteking wordt geïnduceerd zullen ernstige effecten
ondervinden van de operatie. Daarom zullen de muizen dagelijks opgevolgd worden
met speciale aandacht voor hun uiterlijk (gladde vacht, regelmatige ademhaling en
geen gekromde rug) en gedrag (alert, interactie met andere dieren, vrije beweging). 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.
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Niet-technische titel van het project

Opwekken van een antigen-specifieke immuunrespons bij Camelidae

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Generisch project met jaarlijkse revisie

Ja, jaarlijks rapport van uitgevoerde experimetnen

zware keten-antilichaam, remmende molecule, veelzijdige tool

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
je
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
je
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Antilichamen zijn de kern van de immuunreactie. Camelidae zijn de enige dieren die
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke speciale “mini-antilichamen” aanmaken. Zij zijn minder complex dan de gewone
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal antilichamen, maar herkennen en binden even goed lichaamsvreemde indringers. Ze
1000 karakters)
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.
Wat zijn 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)

Mini-antilichamen hebben verschillende voordeln: 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Lama's of Alpaca's

Wat is het maximaal aantal
(opgesplitst per soort)?

van

deze

dieren 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.

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

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te antilichamen door de lama geproduceerd. In het labo kan hierop een selectie gedaan
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 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
methode kan gebruikt worden.
antilichaam ‘bibliotheken’ aangemaakt worden, kan nog niet dezelfde kwaliteit leveren
als in vivo maturatie.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Vaak worden antigenen van verschillende projecten gecombineerd zodat maar één dier
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig nodig is. Dit vermindert de hoeveelheid dieren enorm. Bovendien kan eenzelfde dier,
mits recuperatietijd van 3 maanden, voor meerdere immunisatieproeven gebruikt
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
worden. Het aantal experimenten ligt dus hoger dan het aantal gebruikte dieren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

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.
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Vulgariserende titel van het project

Identificatie van de pathogenese en nagaan van nieuwe therapie voor erfelijke
hartritmestoornissen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartritmestoornissen, epigenetica, niet-coderend RNA
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Hartritmestoornis (arrythmogene cardiomyopahtie) is een genetische hartaandoening,
waarbij 40% van de mutaties terug te voeren zijn naar drie betrokken genen. Ook
epigenetische factoren spelen een grote rol. Micro RNA's zijn kleine stukjes nietcoderend RNA die een rol spelen bij het reguleren van bepaalde genen en enkele van
deze micro RNA's blijken te zijn ontregeld bij deze genetische vormen van
hartritmestoornis. Hun exact werkingsmechanisme is echter nog onbekend. Met dit
experiment wil men deze biochemische reactiepaden trachten te ontrafelen en via
deze micro RNA's op zoek gaan naar nieuwe aangrijpingspunten voor therapie. Voor
dit doel werden specifieke transgene en knock-in muizen ontworpen die deze
onderzochte micro RNA's ter overexpressie brengen.
Hartritmestoornissen (arrythmogene cardiomyopahtie) staan geregistreerd als
doodsoorzaak nummer twee bij adolescenten met hartproblemen. Bij atleten zijn ze in
22,4% van de gevallen de oorzaak van hartfalen. Deze aandoening is ondermeer zo
gevaarlijk omdat het enige symptoom zich vaak uit in plotse dood. Huidige therapie
bestaat uit palliatieve medicatie, er is dringend nood aan patiënt-specifieke therapie
voor deze aandoening. Men wil met behulp van klein-interfererend RNA ingrijpen op
de regulatie van het gemuteerde gen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 1197 muizen
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?

Ingrepen bestaan uit injecties en niet invasieve ECG meting en echocardiografische
metingen. De transgene en knock-in muizen zullen in meer of mindere mate een
hartaandoening ontwikkelen. Deze dieren worden als matig ongerief gescoord, als ze
hartfalen ontwikkelen (verwacht wordt dat dit 5% van de dieren zullen zijn) worden ze
Euthanasie, de organen (hart) worden gebruikt voor histopathologisch en biochemisch
onderzoek.

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

Om het ontstaan van hartritmestoornissen en de schade aan het hart te onderzoeken,
is een kloppend hart nodig, vandaar dat deze in vivo modellen nodig zijn. Enkel in een
levend organisme kan men de schade aan de hartspier die ontstaat onderzoeken,
zoals het ontstaan van littekenweefsel, bloedtoevoer naar de hartspier en
contractiesterkte van de wand.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Aan elk experiment gaat een pilootstudie vooraf, er wordt eerst gekeken of er
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het verschillen waargenomen worden tussen wildtype en transgene muizen, er wordt naar
de juiste dosis gezocht om de gewenste micro RNA's te onderdrukken en er wordt
minimum aantal dieren wordt gebruikt
gekeken welke tijdpunten zin hebben om onderzocht te worden. Zo kan het aantal
muizen beperkt worden. Ook worden beide geslachten muizen gebruikt zodat er geen
overschotten zijn uit de fok van de transgene lijnen.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Deze muismodellen staan het toe om de effecten na te gaan van één enkel gen op
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en deze aandoening. Aan-en uitschakel DNA-technologie op deze onderzochte genen
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd maakt het mogelijk om duidelijke oorzaak-gevolg relaties aan te tonen.
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Gezien de genetische consistentie van de transgene muizen, bestaat er een risico op
plotse dood wanneer zij gevaarlijke ritmestoornissen ontwikkelen. Bij de minste
tekenen van ongemak bij de muizen zal ingegrepen worden. Echocardiografie is een
niet-invasieve onderzoeksmethode en wordt uitgevoerd onder anesthesie.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

het effect op hartfunctie van micro RNA die van cardiomyocyten naar epitheelcellen
migreren
5 jaar
epitheelcellen; exosoom; cardiomyocyten, TAC operatie, echografie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
wetenschappelijke
onbekenden,
of
wetenschappelijke of klinische noden
die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Micro RNA's zijn kleine stukjes niet-coderend RNA. Ze spelen een rol bij het
reguleren van bepaalde genen. Ook bij regeneratie van weefsel spelen deze
epigenetische mechanismen een grote rol. Deze studie focust op de rol van deze
micro RNA's bij het vormen van nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedvaten en het
aanzetten tot celvermenigvuldiging in epitheelcellen bij hartfalen. In deze studie
wordt bestudeerd hoe MiRNAs die ingepakt zijn in extracellulaire vesikels afkomstig
van cardiomyocyten die migreren naar tussenkomen in de vooruitgang van
ziekte.Het is heel moeilijk deze vesikels te volgen in het dier en deze experimenten
stellen een nieuwe methode op punt om dit te doen.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Het beter begrijpen van de mechanismen bij hartfalen zodat de therapie kan
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan aangepast worden in plaats van de jarenlang niet veranderde medicatie zoals beta
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of blokkers.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is De dieren zijn muizen en het aantal is berekend op 1110
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?

Zowel neonaten als adulte muizen ondergaan hartoperaties om stress op het hart na
te bootsen. Verwacht is een uitval van 20% in de weken na de operaties. Gezien het
ondergaan van deze chirurgische ingreep en anesthesie nodig bij echografisch
onderzoek, wordt het ongerief op matig ingeschat.
De dieren worden geëuthanaseerd, de harten worden gebruikt voor moleculair
biologisch onderzoek en histopathologisch onderzoek: onderzoek naar
neovascularisatie en proliferatie van myocyten.

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

Voor het bestuderen van mogelijke regeneratie capaciteit van het hart is een
kloppend hart nodig. De structuur en samenwerking tussen alle verschillende
celtypen en weefsels binnen het zoogdier hart is complex en kan tot nogtoe niet
bestudeerd worden met een in-vitro techniek.
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.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Knock-out muismodellen maken het mogelijk om het effect van 1 enkel microRNA te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en bestuderen. Ook doet men verschillende metingen op eenzelfde dier, zo wordt uit elk
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd dier een waaier aan informatie verzameld.
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen de muizen worden 2 tot 3 maal per week gewogen en gescoord via een algemene
genomen worden om de negatieve effecten op het welzijnslijst voor enig ongemak. Indien nodig wordt pijnmedicatie toegediend en alle
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. handelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel met veel ervaring
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) bij de dieren te minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project

Het bevorderen van de regeneratie van de harspier met behulp van microRNAs

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

micro RNA, hartspierregeneratie, angiogenese
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Micro RNA's zijn kleine stukjes niet-coderend RNA. Ze spelen een rol bij het
reguleren van bepaalde genen. Ook bij regeneratie van weefsel spelen deze
epigenetische mechanismen een grote rol. Deze studie focust op de rol van deze
micro RNA's bij het vormen van nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedvaten en het
aanzetten tot celvermenigvuldiging in epitheelcellen. Een grote rol speelt miR-216a,
een micro RNA dat nodig is voor het ontwikkelen van normale microvacsulatuur in de
hartspier en normale epitheel cel proliferatie. Deze studie gaat na of het beïnvloeden
van dit miR-216a een therapeutische strategie kan zijn om de hartspier aan te zetten
tot regeneratie van bloedvaten en op die manier ongewenste vorming van
littekenweefsel tegen gaat.
Hartfalen is de meest voorkomende reden voor hospitalisatie in onze verouderende
Europese bevolking. Hartfalen kan diverse onderliggende oorzaken hebben, een
belangrijke groep zijn de ischemische hartaandoeningen. Bij ischemische
aandoeningen gaat een groot deel van de hartspier verloren.Therapie focust op
farmacologische ondersteuning van het ziekteproces en het heropenen van
coronairen om doorbloeding te verbeteren, maar er is nog geen oplossing gevonden
om de beschadigingen die optreden in de hartspier te kunnen herstellen. Schade
veroorzaakt door ischemische hartaandoeningen is tot nogtoe onomkeerbaar. Een
therapeutische strategie vinden om regeneratie van de hartspier mogelijk te maken
zal voor patiënten met ischemische schade aan de hartspier van groot belang zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 580 muizen
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?

Zowel neonaten als adulte muizen ondergaan hartoperaties om stress op het hart na
te bootsen. Verwacht is een uitval van 20% in de weken na de operaties. Gezien het
ondergaan van deze chirurgische ingreep en anesthesie nodig bij echografisch
onderzoek, wordt het ongerief op matig ingeschat.
De dieren worden geëuthanaseerd, de harten worden gebruikt voor moleculair
biologisch onderzoek en histopathologisch onderzoek: onderzoek naar
neovascularisatie en proliferatie van myocyten.

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

Voor het bestuderen van mogelijke regeneratie capaciteit van het hart is een
kloppend hart nodig. De structuur en samenwerking tussen alle verschillende
celtypen en weefsels binnen het zoogdier hart is complex en kan tot nogtoe niet
bestudeerd worden met een in-vitro techniek.
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.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Knock-out muismodellen maken het mogelijk om het effect van 1 enkel microRNA te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en bestuderen. Ook doet men verschillende metingen op eenzelfde dier, zo wordt uit elk
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd dier een waaier aan informatie verzameld.
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 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.
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Vulgariserende titel van het project

Studie naar een nieuwe Peritoneale Dialyse oplossing

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

5 jaar
Peritoneale Dialyse, Ultrafiltratie, Carbohydraat absorptie, nieren
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Peritoneale Dialyse (PD) is een alternatief voor de klassieke nierdialyse via het bloed
bij patienten met ernstig nierfalen. Deze studie wil de verbeterde werkzaamheid
(ultrafiltratie) aantonen van een nieuwe PD-vloeistof ten opzichte van enkele
gangbare PD-oplossingen op de markt. De verbetering van deze nieuwe formulatie
zit in het feit dat de suikers in de oplossing niet door het lichaam worden opgenomen
en op die manier de suikerstofwisseling niet overmatig belast wordt. Daarnaast heeft
deze vloeistof een kortere dialysetijd nodig dan andere dialysevloeistoffen die
suikerabsorptie omzeilen, en is bijgevolg praktischer en aangenamer voor de patiënt.

“Klassieke, glucose gebaseerde” PD oplossingen moeten 4 tot 5 x daags worden
toegediend. Ze zijn heel efficiënt in het verwijderen van lichaamsvocht maar stellen
het lichaam bloot aan grote hoeveelheden vrij glucose met stimulatie van het glucose
metabolisme van de patient tot gevolg.
Het op de markt zijnde "Extraneal" bestaat uit grote suikermoleculen die niet door het
lichaam opgenomen worden, echter heeft het 8-12 uur nodig vóór een substantieel
effect bereikt wordt. Bovendien is er vaak alsnog een aanvullende behandeling
noodzakelijk met klassieke glucose gebaseerde PD oplossingen.
De hier te testen PD oplossing laat een glucose-vrije peritoneale dialyse toe met een
vergelijkbaar effect als de klassieke glucose gebaseerde PD oplossingen. Dit zal
leiden tot een betere behandeling met minder neveneffecten en meer comfort voor de
patient.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 35 konijnen
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?

De konijnen zullen een vergelijkbare behandeling krijgen als menselijke PD-patienten
met eerst een chirurgische implantatie van een peritoneale katheter en kort nadien
een 2-daagse met 5 dialyse-kuren/dag. De pijnscore wordt ingeschat als matig omdat
een chirurgische implantatie van de katheter noodzakelijk is.
Euthanasie aan het einde van de studie

Toepassing van de 3Vs
PD kan enkel in vivo getest worden omdat de complexe interacties van de PD en de
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
stofwisseling van de patient niet nagebootst kunnen worden buiten een levend
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
organisme.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Na een eerste proefconcept op 6 konijnen werden resultaten bekomen waaruit blijkt
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het dat onderlinge verschillen tussen PD vloeistoffen pas voldoende bewijskracht hebben
als de groepsgrootte uit 6 dieren bestaat. In deze studie zullen 5 verschillende PDminimum aantal dieren wordt gebruikt
vloeistoffen getest worden.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Er zijn grotere zoogdieren noodzakelijk dan rat/muis om een voldoende hoeveelheid
dialysaat te kunnen inbrengen en verwijderen en zo een betrouwbare meting te

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en dialysaat te kunnen inbrengen en verwijderen en zo een betrouwbare meting te
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd krijgen. Konijnen hebben in het verleeden hiervoor reeds hun betrouwbaarheid
is met inachtname van de wetenschappelijke bewezen.
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.

Na de katheterimplantatie zullen pijnstillers en antibiotica toegediend worden. Een
dagelijkse individuele controle van de dieren zal gebeuren door ervaren
dierverzorgers onder supervisie van een dierenartsenteam. Er wordt aan
voederverrijking gedaan met luzernebrokken en een plastic halskraag zal enkel 's
nachts worden aangedaan als er geen visuele controle mogelijk is op knaaggedrag
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Vulgariserende titel van het project
Opsporen van hart- en vaataandoeningen met scanner
Looptijd van het project
5 Jaar
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

kanker, hartaandoening, atherosclerose, scanner
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen

Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Mensen die voor kanker behandeld worden met straling kunnen hart- en vaataandoeningen ontwikkelen. We
wetenschappelijke
onbekenden,
of
willen op een niet ingrijpende manier deze aandoeningen opsoren met behulp van een scanner.
wetenschappelijke of klinische noden
die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
Voordeel is het opsporen van hart- en vaataandoening op een niet ingrijpende manier. Dit kan als gevolg
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan hebben dat er een snellere, betere diagnose gesteld kan worden maar we ook betere behandelingen kunnen
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
ontwikkelen tegen deze aandoeningen.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
ApoE mannelijke muizen, 240 dieren- C57Bl /6J Rj muizen, 64 dieren
bij benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren De muizen zullen behandeld worden met straling onder verdoving. De muizen worden in de scanner geplaatst
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
onder verdoving.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van deze effecten?
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
Inslapen
Toepassing van de 3Vs
Voorgaand onderzoek op cellen heeft aangetoond dat straling kan leiden tot hart- en vaataandoeningen. Cellen
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
zijn een vereenvoudigd model, waardoor niet de gehele ziekte kan nagebootst worden. Muizen zijn zoals de
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
mens meer complex en kunnen een vervolg zijn op onze studie naar diagnostiek en therapie.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Voorbereidende literatuuronderzoek en publicatie van de resultaten na de studie
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen met ApoE zijn gekend om hart- en vaataandoeningen te ontwikkelen op een specifieke manier nodig
voor het onderzoek. Normale muizen hebben geen last van hart- en vaataandoeningen.

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.

Wanneer het algemeen welzijn van het dier drastisch achteruit gaat, zal het dier geeuthanaseerd worden.
Eindpunten die in rekening genomen worden zijn onder meer significant gewichtsverlies en gereduceerde
voedseliname. Deze parameters zullen dagelijks worden gecontroleerd
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Evaluatie van een nieuwe bloedvatcannule in een schapenmodel
5 jaar
Bloedvloei, cannule, schaap, intensieve zorgen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
De technische vooruitgang opent vele nieuwe perspectieven ter optimalisatie van de
technologie gebruikt ter ondersteuning van intensieve zorggeneeskunde. Nieuwe
medische hulpmiddelen dienen aan stricte richtlijnen en uitgebreide functie-testen te
voldoen alvorens deze op mogen ingezet worden bij de patiënt. Deze richtlijnen (510
(k) FDA, 21 CFR §58 (GLP)) vereisen ondermeer een succesvolle studie in een
relevant proefdiermodel. Typisch dient de klinische functionaliteit, de lange-termijn
veiligheid en het uitlokken van bloedstolling/bloedklonters te worden beoordeeld. Deze
aanvraag beoogt succesvolle studieresultaten te bekomen voor nieuwe, bedrijfseigen
ontwikkelde cannule om in te zetten in intensieve zorgen, meerbepaald het domein
van extracorporal life support (ECLS), dit met het doel om te voldoen aan alle
richtlijnen en zodoende de nieuwe technologie op de markt te kunnen brengen.
Het nieuwe aan deze cannule is de eigenschap tot vlotte implantatie via een heel
kleine toegang tot het bloedvat en optimaliseren van de vlotte bloeddoorstroming. Op
deze manier kan een succesvollere lange-termijn intensieve zorgverlening gegeven
worden aan patiënten die nood hebben aan ondersteunende zuurstoftherapie via een
uitwendige circulatie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Maximaal 22 schapen zullen ingezet worden in deze studie.
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?

De implantatie van de cannule zal chirurgisch gebeuren onder volledige verdoving.
Omwille van de bloedvoorziening buiten het lichaam is het dier verbonden aan
catheters en toestellen waardoor het in een beperkte ruimte dient te worden gestald
(metabole kooi). De ernstclassificatie wordt ingeschat als ernstig, omdat de tijd de
De dieren worden aan het einde van het onderzoek geëuthanaseerd om mogelijke
bloedklonters ontstaan tijdens deze externe bloeddoorvloeiing op te sporen.

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

De 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er wordt eerst een proefstudie opgezet met maximaal 2 dieren terzelfdertijd. Pas als
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het deze succesvol verloopt, zal de grote groep dieren (inclusief controledieren) in de
studie ingezet worden. Om verder succes te garanderen zullen deze studies
minimum aantal dieren wordt gebruikt
uitgevoerd worden in een faciliteit met uitgebreide ervaring in dit proefdierdomein.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Diergrootte en stofwisseling moet deze van volwassen mensen benaderen om
geschikte bloedvoorziening, ademhalingsfunctie, bloedstolling en afweersysteem

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

geschikte bloedvoorziening, ademhalingsfunctie, bloedstolling en afweersysteem
correct te beoordelen. Schapen worden gekozen voor deze experimenten omdat ze
de juiste grootte hebben, vergelijkbare cardiovasculaire en stollingseigenschappen
hebben als de mens en mak zijn, waardoor ze ideaal zijn voor chronische, intensieve
zorg-experimenten.
Tijdens de chirurgische implantatie en om het bloedcirculatiesysteem buiten het
lichaam op te stellen zullen de dieren volledig verdoofd worden en standaard
meerdere dagen pijnstilling toegediend krijgen. Dagelijks worden de dieren
geïnspecteerd op gezondheid en welzijn. Omdat een metabole kooi een individuele
huisvesting noodzakelijk maakt, zullen meerdere dieren tegelijk naast elkaar gestald
worden, zodat visueel en auditief contact met soortgenoten mogelijk blijft. Dit is
belangrijk voor het welzijn van een sociaal groepsdier als het schaap.
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Vulgariserende titel van het project

Evaluatie van een nieuw medisch apparaat ten opzichte van een bestaand apparaat

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

1 jaar
endoscopie, varken, hechten, medisch hulpmiddel, maag
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Het doel van dit project is om FDA-goedkeuring (toelating tot Amerikaanse markt) te
verkrijgen voor 2 nieuwe apparaten die reeds CE-markering (Europese goedkeuring)
hebben en die zijn vervaardigd door de aanvrager van deze studie. FDA-voorschriften
vereisen dierproeven waarmee het gebruiksgemak en de veiligheid van deze
apparaten kunnen worden vergeleken met een gekozen vergelijkbaar controleapparaat. Beide apparaten zijn bedoeld om maagweefsel aan elkaar te hechten (vb bij
maagverkleining) door middel van een endoscopische procedure (zonder de buik te
moeten openen, dus gewoon via de mond en dan verder het maagdarmkanaal).

De grote voordelen van deze apparaten liggen in de mogelijkheid tot operaties in het
maagdarmkanaal zonder daarbij operatief de buik te moeten openen. Dit zorgt voor
aanzienlijk minder invasieve ingrepen en een vlotter herstel van de patiënt. De huidige
apparaten zijn hierbij zo ontworpen dat de chirurg de apparaten zo goed kan
manipuleren (met beide handen) dat de ingreep even gemakkelijk en veilig kan
plaatsvinden als via een geopende buik. Dit laatste is dé grote vooruitgang ten
opzichte van huidige apparaten op de markt voor gelijkaardige procedures (slechts
met één hand mogelijk om te bedienen, en dus complexer en potentieel onveiliger).
Mogelijke ingrepen kunnen zijn: maagverkleining (behandeling van obesitas),
behandeling van slokdarm divertikel, behandeling van gastro-oesofageale reflux,
minimaal invasieve verwijdering van maagletsels, etc

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 8 volwassen mini-varkens
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?

De procedure zal worden uitgevoerd onder algemene anesthesie? Verwachte
postoperatieve bijwerkingen zijn keelpijn, misselijkheid, milde krampen en braken.
Opvolgingsonderzoeken omvatten niet-invasieve gezondheidsmetingen, eventueel
bloedafname, en een nieuwe endoscopische evaluatie onder volledige anesthesie na
Euthanasie na 30 dagen opvolging

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

De FDA (Amerikaanse marktautorisatie comité) verplicht aanvragersom efficiëntie- en
veiligheidsprofielen op te stellen voor nieuwe medische hulpmiddelen. Zij specifiëren
daarbij de noodzaak van dierproeven voor correcte evaluatie van de de evolutie van
de maaghechtingen en de gezondheid van de dieren tot enkele weken na de ingreep.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er zullen 5 hechtingen per dier geëvalueerd worden. Er worden in totaal slechts 6
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het varkens voorzien die door 2 verschillende chirurgen en met 2 verschillende apparaten
geopereerd zullen worden. Het 7e en/of 8e varken zal slechts gebruikt worden indien
minimum aantal dieren wordt gebruikt
1 of 2 van die 6 varkens onvoorzien complicaties vertoont die niets met de apparaten
te maken hebben. Deze opzet is ook goedgekeurd door de FDA
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Het varken heeft een vergelijkbare maaganatomie als mensen. Vanwege beperkingen
van de apparaatgrootte is het echter noodzakelijk dat de varkens niet zwaarder zijn

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en van de apparaatgrootte is het echter noodzakelijk dat de varkens niet zwaarder zijn
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd dan 45 kg. Om te voorkomen dat babyvarkens worden gebruikt, is gekozen voor
is met inachtname van de wetenschappelijke minivarkens.
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.

Alle endoscopie-procedures gebeuren onder volledige verdoving. Tijdens en na de
ingreep zullen de dieren de noodzakelijke pijnstillende medicatie krijgen en zal een
dagelijkse opvolging gebeuren door een dierenverzorgers-en dierenartsenteam. De
dieren zullen indien mogelijk (geen vechten) samen gehuisvest worden, behalve de
eerste dagen na een ingreep (om individuele opvolging mogelijk te maken).
Kooiverrijking en een dikke stro-bedding zullen in de hokken aanwezig zijn.
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Vulgariserende titel van het project

Op punt stellen van robotgestuurde oogbehandelingen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

opthalmologie, oog, varken, robot
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Gen- en celtherapie zijn veelbelovende therapieën die eerder ongeneeslijke ziekten
zouden kunnen genezen. Het veld is relatief nieuw, met veel nieuwe medicijnen in de
onderzoeksfase. Een van de uitdagingen van deze nieuwe medicijnen is de
toedieningswijze. Momenteel is de meest veelbelovende toediening in de vorm van
een oog-injectie ter behandeling van bepaalde oogziekten, maar deze procedure is
een uitdaging om handmatig uit te voeren. Voor gentherapie moet de chirurg
minimaal 60 seconden injecteren in een behandelruimte van ~ 50 µm, wat slechts
een paar topchirurgen kunnen. Het door ons ontwikkelde robotsysteem is een
robotassistent voor netvlieschirurgie die de vereiste hoge precisie en stabiliteit heeft.
Eerdere experimenten op verwijderde varkensogen toonden veelbelovende
resultaten. Het doel van dit experiment is om nu ook deze veiligheid en effectiviteit
aan te tonen bij levende varkens
De huidige methode van toediening geeft risico van beschadiging van het netvlies,
veroorzaakt door beweging van het instrument (trillende hand oogarts), maar er kan
ook reflux optreden (het medicijn stroomt weg naar het glasvocht van het oog)
waarvan is aangetoond dat het ontstekingen veroorzaakt en tevens verlies van een
duur geneesmiddel betekent. Als deze proefdiertesten het verhoopte bewijs leveren
van de superieure toedieningstechniek, zullen de huidige behandelopties voor
oogziekten
aanzienlijk
verbeterd
(respectievelijk
het
voorkomen
van
weefselbeschadiging en reflux) en zelfs uitgebreid worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 29 varkens
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?

Bij de eerste testen zullen de varkens niet wakker worden uit de verdoving omdat het
effect van de toediening direct zichtbaar is. Bij een vervolgreeks zullen de varkens
wel wakker worden, maar net zoals bij de mens zullen oogoperaties nauwelijks of
geen pijn veroorzaken. Deze procedure wordt dan ook ingeschat als mild.
Euthanasie voor verder microscopisch onderzoek van de ogen.

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

De eerste testen van robotondersteunde ooginjecties werden gedaan met
gelatinemodellen, die aanzienlijke nadelen hadden. Het was moeilijk om het netvlies
nauwkeurig te modelleren en een echte ooginjectie te simuleren. Vervolgens werden
kadaver-varkensogen gebruikt en werd de techniek hier reeds mee geoptimaliseerd.
Het netvlies van een kadaver-varkensoog mist echter bepaalde biologische
eigenschappen die een levend oog heeft. Daarom zijn levende ogen nodig voor de
finale optimalisatie van de robot.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er wordt stapsgewijs gewerkt: na de test op varkensogen van kadavers dienen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het slechts nog finale aanpassingen te gebeuren, die ook eerst in acute proefdiertesten
(dieren ontwaken niet na de procedure) gebeuren en als laatste stap pas in een
minimum aantal dieren wordt gebruikt
varken dat enkele weken of maanden zal overleven. Daarnaast zullen meerdere
injecties
oog gebeuren,
en beide
ogen
gebruiktchirurgische
worden.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Er is eenper
relevant
model nodig
dat een
menselijke
setting kan simuleren.
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en Dergelijke diermodellen omvatten de primaat, hond, kat en varken. Voor deze
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd experimenten wordt het varken het meest geschikt geacht omwille van grootte en
is met inachtname van de wetenschappelijke oogstructuur.
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.

Alle oogbehandelingen gebeuren onder volledige verdoving. Lokale pijnstillende
medicatie zal bijkomend in het oog worden aangebracht, zowel voor dieren onder
anesthesie als deze die nadien zullen ontwaken. Een dierenartsenteam zorgt voor
permanente supervisie tijdens en na de procedures. Hulmane eindpunten zijn
gedefineerd en zullen worden toegepast als ongeoorloofd lijden wordt vastgesteld dat

239
Vulgariserende titel van het project

Evaluatie van een flexibel biopsie-apparaat voor endoscopie-toepassingen

Looptijd van het project

10 Maart 2020- 31 december 2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

endoscopie, biopsie, varken, longen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Een rigide biopsie-apparaat heeft de aanvrager van deze studie reeds op de markt,
met bewezen voordelen tov andere biopsiesystemen omwille van optimale kwaliteit en
hoeveelheid biopsieweefsel dat kan afgenomen worden tijdens één staalname.
Steeds meer wordt evenwel getracht om ook op moeilijker bereikbare plaatsen
biopsieën te nemen op een zo minimaal invasief mogelijke wijze (bijvoorbeeld
radiologisch gestuurd via bronchoscopie of laparoscopie). Deze biopsie-methodes
vereisen een flexibel biopsie-apparaat dat geïntegreerd gebruikt kan worden met een
flexibel kijkoperatie/toegangssysteem (endoscopie, bronchoscopie etc). Een flexibele
versie van het rigide biopsie-apparaat van de aanvrager werd derhalve ontwikkeld,
zonder in te boeten op kwaliteit/hoeveelheid afgenomen weefsel, maar dit dient eerst
te worden getest alvorens op de markt te kunnen brengen.
Vooral voor kankerpatiënten is hier vooruitgang te verwachten: een betere diagnostiek
van de tumor door een betere kwaliteit en grotere hoeveelheid afgenomen
biospieweefsel. Idealiter wordt zelfs diagnostische chirurgie vermeden omdat de soort
kanker dan op basis van een minimaal invasieve methode wordt verkregen, met
eenzelfde bruikbaarheid als was het van een echte chirurgie

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 5 varkens
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?

De biopsiename gebeurt onder volledige verdoving. Indien dit vlot lukt en er is
hergebruik van het dier mogelijk (beslissing door een dierenarts) dan mag het dier
ontwaken en zal slechts een milde pijn voelen van de biospiename. Bij laparoscopie
(een kijkvenster via de buik) wordt gesteld dat het dier niet dient te ontwaken in het
Hergebruik, tenzij de biopsiename te moeilijk verloopt of tot teveel post-operatieve pijn
zou lijden of het dier om een andere reden ongeschikt is voor hergebruik na deze
procedure (dierenartsenbeslissing)

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

De eerste testen werden reeds succesvol uitgevoerd op kadavers en dier-organen.
Evenwel is het belangrijk ook de bloeding na biopsiename te kunnen inschatten, en dit
kan enkel bij een levend dier.
De dieren zullen slechts één per één worden ingezet, en meerdere kijkoperaties per
dier zullen worden toegepast voor biopsiename. In het ideale geval zullen misschien
maar 2 dieren nodig zijn, maar dit is stap per stap te evalueren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Een diersoort met vergelijkbare grootte als de mens is noodzakelijk om het biospieVerklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en apparaat in zo reeël mogelijke omstandigheden te testen. Het varken is zeker ideaal
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd omdat heel wat orgaanstelsels ook nog vergelijkbaar zijn met de mens.
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Na iedere procedure, en terwijl het dier nog onder verdoving ligt, zal door een
dierenarts worden geëvalueerd of het dier na ontwaken slechts milde pijn zal ervaren.
Indien dit het geval is, dan zal pijnstilling worden toegediend bij/na ontwaken van het
varken. Indien de pijn als meer dan mild wordt ingeschat, zal men het dier niet laten
ontwaken uit deze procedure omdat herbruik dan onwaarschijnlijk is en dierenwelzijn
in het gedrang komt. Zowiezo wordt het dier tijdens de verdoving geëuthanaseerd als
om welke reden dan ook geen herbruik mogelijk is.
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Vulgariserende titel van het project

Evaluatie van een nieuw type hartklep

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartklep, cardiovasculair, schaap, hart
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Tegenwoordig zijn de meeste hartkleppen die bij mensen worden ingebracht gemaakt
van dierlijk weefsel. Deze dierlijke weefsels breken na verloop van tijd af en de
kleppen werken na enkele jaren niet meer. Aangezien hartpatiënten langer leven, is er
behoefte aan duurzame kleppen zodat de patiënt geen meerdere operaties nodig
heeft. Het doel van dit project is het testen van de veiligheid en prestaties van een
nieuw materiaal voor hartkleppen. Het materiaal is niet afkomstig van dieren, maar is
een polymeer (plastic) gemaakt in een laboratorium en het is zeer duurzaam en dus
geschikt om de volledige levensduur van een patiënt mee te gaan.

Het project heeft het potentieel om het leven van patiënten met hartklepaandoeningen
te verbeteren. Zo zou dit nieuwe materiaal het mogelijk maken dat slechts één
operatie voor klepvervanging nodig is voor een patiënt in plaats van meerdere
momenteel. Het betekent potentieel ook dat dieren in de toekomst nooit hoeven te
worden geslacht voor het verkrijgen van weefsel voor de productie van een hartklep.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 24 schapen
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?

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
De dieren zullen gedood worden aan het einde van het onderzoek, omdat de hartklep
uit het hart gehaald dient te worden voor verder microscopisch onderzoek.

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

Voorafgaan aan deze studie zijn er de noodzakelijke testen in een laboratorium
uitgevoerd met dezehartkleppen. 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. Bovendien is het nu de lange-termijn opvolging die zal
worden bekeken en dit in samenhang met het gebruik van bepaalde antistollingsmedicijnen. Dit kan alleen bij een volledig functioneel metabolisme.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er zal eerst een pilootstudie opgezet worden met een 4-tal dieren en pas als deze
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het succesvol is wordt een grotere studie opgestart met het statistisch minimale aantal
benodigde dieren voor een degelijke bevestigingsstudie van de eerste resultaten.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 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. Bovendien zijn deze dieren mak en goed
handelbaar tijdens de opvolging, zodat deze stressvrij kan gebeuren
De operatie zal steriel en onder volledige verdoving worden uitgevoerd. Na de
operatie zullen de dieren intensief worden opgevolgd door een dierenartsenteam: in
de eerste week op intensieve zorgen, nadien in de stal met dagelijkse visuele
controle. Pijn- en infectiebestrijding wordt gegeven tijdens de eerste dagen na de
operatie. Direct na de operatie zullen de dieren even alleen gehuisvest worden om ze
zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Zodra ze voldoende opgeknapt zijn zullen ze
weer bij de andere schapen gehuisvest worden
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

verminderen van fibrose bij hartfalen door middel van blokkeren van endoplasmatisch
reticulum stress
5 jaar
hart, hartfalen, geneesmiddelontwikkeling
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
wetenschappelijke
onbekenden,
of
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Saillant Therapeutics heeft een reeks compounds ontwikkeld die de inductie van
endoplasmatische reticulum (ER) stress kunnen reduceren. Deze stress is een grote
oorzaak van het ontstaan van hartfalen omdat endoplasmatisch reticulum stress een
grote oorzaak van fibrose in het hart is. Dit fibrotische weefsel vervangt de
contractiele hartspiercellen waardoor het hart minder goed klopt.

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

De compounds in ontwikkeling van Saillant tonen tot noch toe een grote reductie in de
ontwikkeling van ER stress en de ontwikkeling van fibrose. Door toepassing van
bepaalde goed gecontroleerde muismodellen voor fibrose ontwikkeling kunnen we
testen welk van de compounds het best werkt en de beste kandidaat is om als
geneesmiddel bij mensen ontwikkeld te worden.

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?

Er zullen in het hele project 864 muizen gebruikt worden.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Dieren worden op het eind van het experiment geëuthanaseerd en het hart wordt
verder histopathologisch geanalyseerd.

Er is een verlies voorzien van 35% van de dieren in totaal, tijdens en na chirurgie.
Door de chirurgie die minimaal invasief is is er hierbij een matig ongemak voor de
dieren. Na de chrirugie worden de dieren regelmatig opgevolgd en krijgen meermaals
per week een echo om hun toestand te kunnen beoordelen. Humane eindpunten
worden in acht gehouden.

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

Voor het bestuderen van mogelijke regeneratie capaciteit van het hart is een kloppend
hart nodig. De structuur en samenwerking tussen alle verschillende celtypen en
weefsels binnen het zoogdier hart is complex en kan tot nogtoe niet bestudeerd
worden met een in-vitro techniek.
De operaties worden uitgevoerd door een zeer ervaren onderzoeker die erg bekend is
met deze techniek en dus ook minimale verliezen zal hebben bij operatie.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Het diermodel voor het introduceren van de fibrose is het minst invasieve en beste
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en model dat momenteel kan gebruikt worden in preklinisch onderzoek.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen de muizen worden 2 tot 3 maal per week gewogen en gescoord via een algemene
genomen worden om de negatieve effecten op het welzijnslijst voor enig ongemak. Indien nodig wordt pijnmedicatie toegediend en alle
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. handelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel met veel ervaring
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) bij de dieren te minimaliseren.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Evaluatie van een lokale product-toediening in de neusholte van het schaap
1 jaar
neus, sinus, sinusitis,
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
We zijn momenteel een materiaal aan het ontwikkelen dat in een dunne laag in de
neusholte kan worden geplaatst en gedurende een bepaalde periode medicijnen kan
afgeven om de ontsteking van het slijmvlies te helpen beheersen. Dit materiaal is een
klevend polymeer dat therapeutische moleculen kan elueren. Het kan worden
gebruikt als een preventieve of postoperatieve behandeling voor CRS. Het doel van
deze studie is het evalueren van de duurzaamheid van de aanhechting en de lokale
weefselreactie op het polymeer als dit wordt aangebracht op het neusslijmvlies van
gezonde schapen. Het tweede doel van dit onderzoek is om de impact van
neusspoelingen op de polymeerhechting te bestuderen. Ten derde wordt de afbraak
van het polymeer geëvalueerd.

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Chronische rhinosinusitis (CRS) is een veel voorkomende medische ziekte met
ernstig ziek zijn. Mensen hebben last van ontstekingen of infecties in hun neusholte
en sinussen. Deze regio's zijn moeilijk te behandelen vanwege de onbevredigende
resultaten van de huidige therapieën. Onder hen neigen neussprays terug te lekken
en bereiken ze mogelijk niet het beste neusgebied. Daarom kan de mogelijkheid om
het neusslijmvlies te bekleden met een specifiek geneesmiddel-eluerend materiaal,
leiden tot een betere manier om ontstekingen en infecties bij mensen met CRS te
behandelen.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 5 schapen
bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren Het enige verwachte negatieve effect voor de dieren is minimale stress bij het
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve hanteren van de dieren. De gehele studie wordt als mild ingeschat.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten?
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
Euthanasie aan het einde van het experiment

Toepassing van de 3Vs
Alternatieve methoden werden niet gevonden om de onderzoeksdoelen te bereiken.
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Er is geen dierloze methode beschreven in de literatuur die voldoende lang het
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gehele neusslijmvlies nabootst. Alleen een model dat een gelijkaardige anatomie en
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
milieu als de menselijke neus bezit kan het mogelijk maken om niet-invasieve
methode kan gebruikt worden.
endoscopische procedures uit te voeren om de polymeerhechting op het
neusslijmvlies te beoordelen. Voor deze studie zijn dieren daarom noodzakelijk.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Deze studie is een haalbaarheidsstudie, met in totaal vijf dieren (een enkel schaap
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het voor een voorafgaand proefexperiment en vier dieren voor het hoofdonderzoek). Dit
is de minimale hoeveelheid om interindividuele verschillen uit te sluiten. Bij elk
minimum aantal dieren wordt gebruikt
schaap worden beide neusholtes gebruikt en per neusholte 3 regio's voor producttoediening. Eén schaap zal geen neusspoelingen krijgen, 3 schapen krijgen wél
neusspoelingen, en één schaap gaat voorafgaandelijk op haalbaarheid worden
geëvalueerd.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Het schapenmodel wordt typisch gebruikt voor chronisch rhinosinusitis-gerelateerd
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en onderzoek. De anatomie en structuur van de schapenneus lijken behoorlijk op
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd mensen. Het model maakt het mogelijk om standaardinstrumenten te gebruiken, en
is met inachtname van de wetenschappelijke schapen verdragen de product-toedieningen en neusspoelingen goed.
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.

Eventuele pijn of ongemak op korte termijn wordt behandeld met geschikte
verdovingsmiddelen en pijnstillers. Anesthesie wordt steeds gebruikt tijdens
rhinoscopie (kijkbuis om in de neus te gaan). In geval van pijnsymptomen wordt een
pijnstiller aan de dieren toegediend, maar dit wordt niet verwacht. De dieren worden
in de stal gehuisvest met volop contact met soortgenoten
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Vulgariserende titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van een nieuw bloedstelpend product voor gebruik in
neurochirurgie en algemene heelkunde

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

operatie, bloedstolling, neurochirurgie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
De doelstelling van deze studie is om een nieuwe bloedstelpend product uit te testen
dat kan ingezet worden tijdens operaties waarbij kleine bloedingen op de meest
optimale manier dienen te worden gestopt. Zo zijn bij operaties aan de hersenen of
het ruggemerg zelfs de kleinste bloedingen te vermijden. Deze studie zal gebruikt
worden om de werkzaamheid en efficiëntie van het product te testen tijdens
verschillende operatieve ingrepen die de echte operaties, zoals deze gangbaar bij de
mens worden uitgevoerd, perfect nabootsen. Daarnaast zal ook de meest optimale
toedieningsmethode van het product bepaald worden in de ze studie en zullen enkele
chirurgen getraind worden om het product nadien bij de mens perfect te kunnen
gebruiken
Er zijn al verschillende mogelijkheden en producten om bloedingen tijdens operatieve
ingrepen te controleren. Maar er is ook nog ruimte voor verbetering. Zeker bij
operaties in de hersenen of het ruggemerg, waarbij de kleinste bloeding grote
gevolgen heeft en waarbij andere bloedstelpende methodes moeilijk tot onmogelijk
zijn, is optimalisatie mogelijk. Ons nieuwe product zou hier een belangrijke verbetering
kunnen betekenen en moeilijke operaties weer net dat stukje haalbaarder kunnen
maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 20 varkens
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?

De dieren zullen onder volledige verdoving worden gebracht tijdens de operaties
waarbij de bloedstelpende werking gestest zal worden, en zullen nadien niet
ontwaken. Tijdens de algemene verdoving worden ook nog pijnstillers toegediend. Dit
zijn dus terminale procedures waarbij het dier niets bewust zal voelen of moet lijden.
Euthanasie aan het einde van de operatie/verdoving.

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

Om bloedingen na te bootsen zoals deze tijdens een echte operatie plaatsvinden, en
de bloedstollende werking van het bloed op een natuurlijke manier te laten doorgaan
is nog steeds een levend dier nodig. Het product werkt slechts optimaal en kan dus
slechts op zijn efficiëntie worden getest in een natuurlijke setting.
Elk dier zal zowel aan de hersenen als het ruggemerg en zelfs de lever worden
geopereerd om elke mogelijke bloeding na te bootsen en elk dier zo maximaal
mogelijk te gebruiken in de studie. Voor de training zullen minstens 2 chirurgen per
dier getraind worden

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Enkel grote dieren kunnen ingezet worden om de gangbare operatieve ingrepen op de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en mens na te bootsen. Een varken is daarbij een gangbaar chrirugisch model.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 dieren zullen onder volledige verdoving zijn en daarbovenop goede pijnstilling
toegediend krijgen zodat zowel bewuste of onbeswuste pijn en lijden helemaal wodt
vermeden. De dieren zullen niet meer ontwaken uit deze verdoving en op een humane
wijze geëuthanaseerd worden.
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Vulgariserende titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

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)

Injecteerbare gewrichtsgel
1 november 2020 - 31 oktober 2025
injecteerbare gel; hydrogel; elastische gel; osteoarthrose; behandeling; preventie
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding

neen
ja
neen

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

neen

neen
neen
neen

neen
Doel van het project is het aantonen van veiligheid en werkbaarheid van een nieuw
ontwikkelde oplosbare hydrogel, die dient als elastisch kussen ter behandeling en
preventie van osteoarthrose. Een dierstudie is noodzakelijk omdat het materiaal na
verloop van tijd (enkele weken) oplost en vastgesteld moet worden wat er met de
degradatieproducten gebeurt. Verder moet vastgesteld worden of de hydrogel,
eenmaal ingespoten, enkele weken op zijn plaats bijft en zijn mechanische
eigenschappen behoudt. Dit kan alleen bepaald worden in een groot levend
proefdier, omdat daarin relevante belasting van de hydrogel aanwezig is, enigzins
vergelijkbaar met de gewrichtsbelasting in de mens.
Een hydrogel die de gewrichtsbelasting opvangt en verspreidt kan het ontstaan van
osteoarthrose voorkómen en wellicht zelfs het verloop omdraaien. Een dergelijke
hydrogel is een geheel nieuwe benadering van osteoarthrose, waarbij meer nadruk
wordt gelegd op het voorkómen van kraakbeenschade dan in de behandeling ervan.
Ook verwachten wij een acute vermindering van pijn na diepe osteochondrale
schade aan het kraakbeen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is We zullen 57 volwassen vrouwtjesgeiten gebruiken voor dit onderzoek.
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?

In één knie zal een osteoarthrose model geïnduceerd worden: daarbij wordt een
beschadiging aangebracht in de ondersteunende gewrichtselementen van de knie. In
twee van de drie groepen zal een behandeling plaatsvinden met hydrogel, één groep
blijft onbehandeld. De duur van de operatie is een half uur en alle geiten krijgen
pijnstilling zolang dat nodig is. Het ongemak wordt ingeschat op middelmatig.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie. Daarbij maken we graag de kanttekening dat de geiten van een
melkbedrijf komen, waar ze aan het einde van hun productieve periode waren
gekomen.

Toepassing van de 3Vs
De nieuwe behandeling bestaat uit een degradeerbaar materiaal. Om de veiligheid
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
ervan vast te stellen, in het bijzonder de veiligheid van de afvalproducten, is een
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
dierstudie noodzakelijk: alleen op die manier kan bepaald worden of er een
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
gezondheidsrisico bestaat. Voorts is het van belang vast te stellen dat de hydrogel
methode kan gebruikt worden.
na enige weken onder relevante belasting en in een relevant milieu (het kniegewricht)
zijn mechanische eigenschappen kan behouden en dus functioneel blijft.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Onze statistische berekeningen geven een minimaal aantal van 7 geiten per groep.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het Uit onze eerdere ervaringen (studies op gebied van enkel, knie en wervelkolom)
weten we dat geiten kunnen uitvallen op basis van niet-gerelateerde gebeurtenissen,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zoals longontsteking of verstopte galblaas. Om deze reden rekenen wij met 8 geiten
per groep in de hoofdstudie. Wij zullen voorafgaandelijk ook een experimentele
studie doen in slechts enkele geiten, om de juiste hoofdstudie te kunnen bepalen met
het beste resultaat op zo weinig mogelijk dieren.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Humane gewrichten hebben grote krachten te verduren die alleen zijn terug te vinden
bij grote proefdieren zoals geit en schaap, die ongeveer hetzelfde gewicht hebben.
Als onderzoeksgroep hebben wij ruim 20 jaar ervaring met dit proefdier in studies
naar behandeling van de wervelkolom, de knie en de enkel. Dit geldt in het bijzonder
voor de diepe kraakbeen/botdefecten die wij behandeld hebben in zowel knie als
enkel. Internationaal gezien is de geit een breed geaccepteerd diermodel voor
onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van osteoarthrose.

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 operaties zijn in hoge mate gestandaardiseerd, minimaal invasief en kortdurend;
in kadaverexperiementen konden defect en behandelende hydrogel binnen een half
uur aangebracht worden. De operatieve behandeling is daarmee minimaal invasief.
Verder staan wij volledige pijnstilling toe gedurende de hele follow-up: we zijn
uitsluitend geïnteresseerd in de oplosbaarheid en de mechanische eigenschappen
van de ingespoten hydrogel. Met de volledige pijnstilling zal het ongerief tot een
minimum beperkt kunnen worden.

245
Vulgariserende titel van het project

Looptijd van het project

Evaluatie van het CorWave links ventriculair ondersteuningsapparaat in een
schapen onderzoeksmodel: werking, prestaties en geschiktheid om in een levend
organisme gebruikt te worden.
5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)Hartfalen, hemodynamica, hemocompatibiliteit
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding

neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen

Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
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)

Het doel van dit project is het evalueren en verfijnen van de performantie van een
vernieuwd type Left Ventricular Assist Device (LVAD). Bedoeling is een het
ontwikkelen van een goede behandeling voor onbehandelbare hartziektes,
aangezien er een tekort aan donorharten is voor deze patienten en deze
gezondheidsproblematiek wereldwijd blijft stijgen.

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Huidige beschikbare LVAD's bieden patienten goede overlevingskansen, maar het
risico op ernstige bijwerkingen en frequente her-hospitalisatie is hoog en de
functionele capaciteit van deze devices is beperkt. Het Corwave LVAD imiteert het
natieve hart door een gesynchroniseerde pulsatiele flow te genereren. Door het
gerbuik van een membraan om het bloed vooruit te stuwen wordt er minder kracht
op het bloed uitgeoefend in vergelijking met de reeds bestaande draaiende LVAD's.
Dit zou moeten resulteren in minder beschadiging van de bloedcellen en -proteïnes,
en op deze manier ook minder klinische complicaties.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Schapen. In totaal maximaal 100 dieren (25 acute en 75 chronische)
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?

Pijn en ongemak zijn onvermijdelijk bij degelijke procedure, maar deze zullen zoveel
mogelijk beperkt en verminderd worden. De dieren zullen geïntubeerd worden en
onder gasanesthesie gebracht. Middels een thoracotomie en open-hart chirurgie zal
het device geïmplanteerd worden.Tijdens de ingreep, recovery en gedurende de
postoperatieve periode krijgen de dieren adequate pijnstilling. Na operatie worden
de dieren in een metabole kooi geplaatst, hierdoor wordt hun bewegingsvrijheid
langdurig ernstig beperkt. (Tot max 90 dagen).
Falen van het device kan pijn en ongemak veroorzaken voor het dier, in het ergste
geval ook sterfte.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Alle dieren worden aan het eind van de studie ge-euthanaseerd. Het is noodzakelijk
een grondige evaluatie en necropsy uit te voeren om mogelijke effecten van het
device te onderzoeken op het dier en de organen (o.a. hart, longen, lever, nieren en
hersenen)

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

Een groot diermodel is vereist voor het evalueren van de werking van Klasse III
levensondersteunende medische hulpmiddelen en de impact ervan op een levend
organisme, de verschillende organen en dynamische biologische processen.
Volgende alternatieven werden reeds uitvoerig gebruikt: computersimulaties en modellen, bench-top testen met een imitatie-circulatie gevuld met dierlijk bloed of
bloedvervangers. Geen enkele van deze alternatieven is echter voldoende om het
design van het device te kunnen finaliseren en evalueren alvorens het veilig in de
mens gebruikt kan worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Aangezien deze implantatie-studies complex, tijdrovend en zeer duur zijn is het
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het vanzelfsprekend dat de sponsor tracht het aantal implantaties tot een minimum te
beperken. Afhankelijk van de resultaten of mogelijke problemen kan het device in de
minimum aantal dieren wordt gebruikt
loop van de studie aangepast worden. Ondertussen zullen dan geen dieren meer
geïmplanteerd worden met dit bepaalde type. Doel van de studie is om met het
finale design 6 to 8 dieren te implanteren en een succesvolle volledige follow-up
periode te kunnen voltooien.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Om volgende redenen werd gekozen voor een schaap-model: diergrootte en
gewicht, overeenkomsten tussen humaan en schaap cardiovasculair systeem,
handelbaarheid en beschikbaarheid van de dieren. Schapen kunnen in een
metabole kooi gehuisvest worden, verdragen goed een blijvende driveline en
hebben gemakkelijk aanprikbare halsvenes. Kalveren kunnen gebruikt worden voor
dergelijke accute procedures, maar zijn ongeschikt voor chronische studies
aangezien ze bij spenen reeds zwaarder zijn dan schapen en op die leeftijd ook nog
snel groeien.

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.

Tijdens de ingreep, recovery en gedurende de postoperatieve periode krijgen de
dieren adequate pijnstilling. de dieren worden intensief opgevolgd en bij symptomen
van pijn of ongemak wordt de nodige actie ondernomen. Er wordt steeds gezorgd
dat schapen in een metabole kooi steeds visueel contact hebben met 1 of meerdere
andere schapen.
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Vulgariserende titel van het project

Evaluatie van de veiligheid en optimale werking van een toedieningshulpmiddel voor
een hartpomp in een schapenmodel

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

hartondersteuning, cardiovasculair, hulpmiddel, hartpomp
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Een hartpomp is een apparaat voor mechanische ondersteuning van de
bloedsomloop, momenteel al veel wordt gebruikt bij kritieke patiënten met een
hartaandoening. Het inbrengen van de hartpomp kan momenteel minimaal invasief
via een gemakkelijk bereikbare arterie (vb in de lies). Om deze toegangsweg te
gebruiken is een hulpmiddel nodig (geleider) dat momenteel wel wat nadelen heeft
en niet specifiek op maat gemaakt is voor het type hartpomp van de studieaanvrager. Een geleider op maat zal enkele complicaties bij het inbrengen van de
hartpomp kunnen oplossen, maar dit hulpmiddel dient daarvoor eerst een
goedkeuring te krijgen voor markttoegang via dierstudies.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Een geleider op maat zal enkele complicaties bij het inbrengen van de hartpomp
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan kunnen oplossen en tegelijk een nog kleinere toegang tot het bloedvat waar de
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hartpomp dient te worden ingebracht mogelijk maken.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 50 schapen
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?

22 schapen zullen in een haalbaarheidsstudie ingezet worden waarbij het diermodel
en implantatiemethode helemaal op punt zal worden gesteld. Zij zullen onder
volledige verdoving worden gebracht voor het uittesten van deze geleider en niet
meer ontwaken (acute studie)
28 schapen zullen een geleider krijgen en gedurende 8 dagen worden opgevolgd.
Hiervoor dient het dier individueel en in een metabole kooi te worden gehuisvest.
Deze wekenlange ruimtebeperking dient als ernstig te worden gescoord.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

Euthanasie

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

Het testen van een geleider voor een hartpomp voor gebruik bij de mens vereist een
testomgeving die alle menselijke parameters zo goed mogelijk benaderd. Het
schapenmodel is het standaard diermodel voor het finaal uittesten van medische
hulpmiddelen voor hart-en bloedvaten. In-vitro tests werden uitgevoerd voorafgaand
aan het dieronderzoek, maar ze zijn niet voldoende om een veilige toepassing en
gebruik bij de mens te garanderen.

Het aantal dieren werd berekend op basis van ervaring met talrijke eerdere
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
dierproeven bij de ontwikkeling van de hartpomp zelf. Verder wordt rekening
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het gehouden met de voorschriften van de autoriteiten, die minimaal 6 dieren per
testserie ter goedkeuring vereisen. Alleen in het geval van wettelijke vereisten
minimum aantal dieren wordt gebruikt
(goedkeuringsaanvragen) of in de aanloop daartoe (waarbij elk dier tot een duidelijk
kennistoename moet leiden) worden dierproeven uitgevoerd in dit onderzoek.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Het schaap is een gevestigd en veelgebruikt diermodel voor de ontwikkeling van
mechanische hulpmiddelen voor hart en bloedvaten. Dit heeft te maken met de
anatomie van het bloedvat en de goede vergelijkbaarheid van bloedbestanddelen
met deze bij de mens.

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.

Alle procedures, die gepaard kunnen gaan met pijn of angst, zullen worden
uitgevoerd onder algemene anesthesie. Ongemak veroorzaakt door verblijf in een
metabole kooi (chronische proef) wordt gereduceerd door deze dichtbij andere
schapen te plaatsen (dus visueel /geluids- contact met soortgenoten is mogelijk).
Kabels en katheters worden zo goed mogelijk weggewerkt zodat de schapen zichzelf
niet kunnen verwonden. Pijnstilling en antibiotica worden toegediend en dagelijkse
gezondheidscontrole zal worden uitgevoerd door een onderlegd team.
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Vulgariserende titel van het project

Onderzoek naar de veiligheid en het gedrag van een ballonmaagkatheter in
verschillende organen van het varken als model voor de mens

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

5 jaar
varken, maag, slokdarm, luchtpijp, voedingssonde, sondevoeding
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
Een nieuw type voedingssonde zal in kritiek zieke patienten worden gebruikt om de
maagfunctie te bestuderen en vervolgens de voeding van deze patienten hierop af te
stellen. Een belangrijk veiligheidsrisico bij het gebruik van voedingssondes in het
algemeen is dat deze sondes per ongeluk verkeerd gestoken worden bijvoorbeeld in
de longen ipv in de maag. De nieuwe sonde met een meetballon zal de positie van de
sonde automatisch nagaan zodat gebruik ervan veiliger zal zijn.
Om deze belangrijke veiligheidsfunctie waar te kunnen maken is het noodzakelijk de
druk op de ballon te kennen voor verschillende ballonvolumes in de organen waar
deze sonde ge(mis)positioneerd kan worden: maag, slokdarm, luchtpijp,... Omdat
deze volume-drukrelatie niet kan worden bepaald in gezonde vrijwilligers is het
noodzakelijk uit te wijken naar het beste alternatief: het varken, een representatief
model voor het menselijke gastrointestinaal en respiratoir systeem.
Dankzij dit project zal het medisch personeel de positie van de voedingssonde
automatisch kunnen verifiëren wat ervoor zal zorgen dat sondevoeding van kritiek
zieke patienten vanaf dan veiliger zal kunnen verlopen. Inderdaad, alhoewel erg
zeldzaam (1-2%), komt het momentel voor dat een voedingssonde per ongeluk in de
longen wordt geplaatst in plaats van in de maag. Als voeding vervolgens automatisch
wordt ingedruppeld kan de patient sterven aan een longontsteking.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Voor dit project worden uitsluitend varkens gebruikt. In totaal zullen voor dit project
bij benadering het aantal van deze dieren?
maximaal 37 varkens worden opgeofferd.

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

Alle experimentele handelingen zullen plaatsvinden op geanestheseerde dieren
gedurende een betrekkelijk korte periode van 2-3 uren. In 1 opvolgstudie in dit project
worden de dieren passief gevolgd voor een periode van 29 dagen tijdens tewelke
voedingsconsumptie en gewicht gemeten worden. Op het einde van de studie worden
de dieren geëuthanaseerd. De meeste varkens zullen als acuut gecatalogeerd
worden (niet wakker worden na ingreep). Bij de chronische studie wordt slechts een
mild ongemak verwacht.

Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

euthanasie

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

Voor de bepaling van de volume-druk relatie van de maagballonkatheter bestaan er
geen alternatieven omdat de druk bepaald wordt door de spiertonus, spiercontracties,
omliggende organen en termperatuur. Deze facetten zijn niet aanwezig in een
dierloos model. Slechts bepaalde facetten kunnen onderzocht worden in mensen zelf,
het is daar bijvoorbeeld niet mogelijk een ballon in de luchtpijp op te blazen.
Bepaalde veiligheidsaspecten zoals onderzoek naar eventuele schade aan de
maagwand door de opgeblazen ballon zijn enkel mogelijk te kunnen meten in
proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
We zullen onze bepalingen doen op het hoogstnoodzakelijk minimum aantal dieren: 6Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het 8 dieren per studiegroep. We kiezen voor dit aantal dieren omdat we er zeker van
willen zijn dat we geen foutieve conclusies trekken gebaseerd op een nietminimum aantal dieren wordt gebruikt
representatieve steekproef wat uitendelijk zou kunnen leiden tot meer
proefdiergebruik.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Het varken wordt algemeen aanzien als een goed model voor het menselijke
gastrointestinaal en respiratoir systeem. Bovendien is de grootte van het maagdarm/luchtwegstelsel en gewicht van een (jong-)volwassen varken gelijkaardig aan dat van
mensen.

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.

Alle experimentele handelingen zullen plaatsvinden op geanestheseerde dieren,
binnen een betrekkelijk korte periode van 2-3 uren. Hierna worden de dieren
geëuthanaseerd. . De meeste varkens zullen als acuut gecatalogeerd worden (niet
wakker worden na ingreep) en krijgen tijdens de procedure (onder verdoving) ook
pijnstilling om zelfs mogelijke onbewust pijnsensatie te minimaliseren. Bij de
chronische studie wordt slechts een mild ongemak verwacht, en worden de dieren
dagelijks geëvalueerd op gedrag, eetlust en welzijn.
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Vulgariserende titel van het project
Evaluatie van een Samarium-153 radiofarmaceutical
Looptijd van het project
13 maand
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

kanker, farmacokinetiek, samarium-153, radionuclidetherapie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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?

neen

neen
Onderzoek van de in vivo stabiliteit en farmacokinetiek (bekijkt waar de
molecule in het lichaam overal naartoe gaat) van een nieuwe radioactieve
molecule die kan ingezet worden bij gerichte kankerbehandeling:
radiogelabeld samarium-153.
Onderzoek van de farmacokinetiek is een cruciale stap in de selectie van
potentiële radiofarmaca. Indien succesvol, kan het radiofarmacon in de
toekomst verder geëvalueerd worden in therapeutische studies voor
kanker en kan het nieuwe wegen openen voor de behandeling van
kanker.
48 Balb/c muizen
enkel beperkte, milde negatieve effected worden verwacht. Dieren zullen
geanestheseerd worden bij elke handeling en worden reeds enkele uren
na de toediening opgeofferd om te kijken waar de radioactieve molecule
zich overal in het lichaam bevindt.
Dieren worden opgeofferd

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

Verschillende in vitro testen werden reeds uitgevoerd om de
farmacokinetiek en stabiliteit te onderzoeken. Toepassing van dit
radiofarmaceutisch product kan echter alleen na evaluatie van de in vivo
farmacokinitiek en stabiliteit. Hiervoor bestaan geen in vitro alternatieven
Om een duidelijk beeld te krijgen
muizen, zijn verschillende muizen
aanvaard in de literatuur, worden
statistische evaluatie mogelijk te
objectieve eindevaluatie onmogelijk

van de farmacokinetiek in gezonde
per groep nodig. Zoals algemeen
4 muizen per groep genomen om
maken. Minder dieren maakt een

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Muizen worden standaard gebruikt als diermodel in de ontwikkeling van
radiofarmaca. Het gedrag van geneesmiddelen in muizen is goed
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd vergelijkbaar met dat in de mens en is daarom algemeen aanvaard als
ideaal proefdiermodel
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen Dieren zullen geanestheseerd worden bij manipulaties. Opofferen van de
genomen worden om de negatieve effecten op het dieren zal ook steeds gebeuren na geverifieerde, voldoende anaesthesie.
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. Huisvesting start met enkele dagen gewenning in hun hok (verrijkt met
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak nestmateriaal en schuilhokje) alvorens ze worden ingezet in de proef.
(pijn) bij de dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

EFMZV Reprolota: Voortplantingsonderzoek van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota ).

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Aquacultuur, zoetwaterkabeljauw,voortplanting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In dit project zullen we de voortplanting van zoetwaterkabeljauw standaardiseren en
wetenschappelijke
onbekenden,
of optimaliseren. Allereerst onderzoeken we of de huisvestingsmethode een effect heeft
wetenschappelijke of klinische noden
die op de voortplanting en eikwaliteit. Hiertoe zal de huisvesting onder gecontroleerde
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
omstandigheden (gesloten systeem met recirculatie van het kweekwater) vergeleken
worden met huisvesting onder natuurlijke omstandigheden (betonnen bassins in open
lucht). Vervolgens zal worden nagegaan of de kweekdieren spontaan reproduceren of
dat de reproductie geïnduceerd moet worden m.b.v. een hormonale injectie.

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

Een betere controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw moet leiden tot
een grotere, stabiele productie voor kwekerijen, die nu afhangen van wisselende en
soms geen paairesultaten. Door het reproductieprotocol te optimaliseren, beogen we
tevens een efficiëntieverhoging. Hierdoor worden zowel het gebruik van kweekdieren
als het aantal manipulaties dat deze dieren moeten ondergaan tot een minimum
beperkt. Daarnaast biedt een geoptimliseerd reproductieprotocol economische en
praktische voordelen voor de kweker tijdens deze arbeidsintenieve teeltfase.

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?

Zoetwaterkabeljauw (Lota lota ), 160
Er wordt weinig tot geen ongemak verwacht gedurende het verloop van de proef. Alle
manipulaties worden uitgevoerd onder verdoving: meten, wegen, plaatsen van een PITtag, afstrijken, injecteren van hormonen en katheteriseren. Hierdoor kunnen de
manipulaties vlot verlopen en worden de duur van de handelingen en de stress die
daarmee gepaard gaat tot een minimum beperkt.
Na afloop van het project gaan de zoetwaterkabeljauwen terug naar de leverancier,
waar ze verder ingezet kunnen worden als kweekdieren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Aangezien er veel verschil is in voortplanting tussen verschillende vissoorten moet dit
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te onderzoek specifiek op zoetwaterkabeljauw worden uitgevoerd.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
A.d.h.v. een statistische analyse werd geverifieerd dat het vooropgestelde aantal dieren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het volstaat om wetenschappelijk relevante resultaten te verkrijgen. Bij het bepalen van het
aantal dieren werd zowel rekening gehouden met de statistisch noodzakelijke
minimum aantal dieren wordt gebruikt
steekproefgrootte als met de praktisch haalbare bezettingsdichtheden.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Het onderzoek focust specifiek op de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw, daarom
kan enkel de doelsoort zelf gebruikt worden in deze proef.
De dieren worden gehouden in een aangepaste omgeving, met adequate voeding en
dagelijkse controle. Manipulaties worden tot een minimum herleid en zijn van korte
duur. Ongerief wordt verder geminimaliseerd door de dieren te verdoven tijdens
stresserende handelingen.
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Niet-technische titel van het project

Effect van een behandeling van leghennen met 'Harmonix Red Mite' op de
besmettingsgraad met rode vogelmijten.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

13/07/20 - 31/12/20

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Binnen 15 dagen na einde proef.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

leghennen, rode vogelmijt

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Rode vogelmijten vormen wereldwijd een ernstige bedreiging voor de pluimveesector.
Een besmetting met deze parasiet schaadt de gezondheid en het welzijn van de hennen
en is nefast voor de productieresultaten, onder andere als gevolg van een verminderde
eiproductie. De rode vogelmijt kan ook een vector zijn van ziektekiemen die niet alleen
schadelijk zijn voor pluimvee, maar die ook van belang zijn voor de volksgezondheid (bv.
salmonella). De firma behaalde met hun nieuw product ‘Harmonix Red Mite’ een eerste
reeks geslaagde klinische testen en wil in een volgende fase onder gecontroleerde semipraktijkomstandigheden nagaan hoe dit product zich gedraagt bij hennen die met
verschillende dosissen van rode vogelmijten besmet zijn. Zowel de mate waarin het
product effectief is in het bestrijden van rode vogelmijten als het direct effect van het
product op de eikwaliteit en het indirect effect op de productiviteit van de hennen wordt
onderzocht.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Nieuwe anti-vogelmijtproducten kunnen deel uitmaken van geïntegreerde
plaagbestrijding (IPM). Op die manier kan deze hardnekkige parasiet succesvol
bestreden worden met een positief effect op welzijn en de technische resultaten van de
leghennen, maar ook op het antibioticagebruik in de pluimveesector. Daarmee wordt ook
het economisch rendement van de leghennenhouderij positief beïnvloed.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

kippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

48 kippen

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

Voor de experimenten zullen de kippen in contact gebracht worden met rode bloedluizen.
Hierdoor gaan ze licht geirriteerd geraken doordat de bloedluizen 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 ter adoptie aangeboden

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Deze proef is gericht op de bestrijding van rode vogelmijten bij leghennen. Hierdoor is
het niet mogelijk om een alternatieve methode zonder kippen te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal kippen dat we gaan gebruiken in het experiment werd bepaald op basis van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk een statistische berekening waarbij we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de
conclusies die we uit de resultaten halen correct zijn.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze proef is gericht op de bestrijding van rode vogelmijten bij leghennen. Hierdoor is
het niet mogelijk om andere diersoorten als proefdier te gebruiken.

Verklaar de maatregelen die 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 kooien waarin de kippen zullen verblijven zijn voorzien van verrijkingsmateriaal
(scharrelmat, legnest, zitstokken, piksteen, nagelgarnituur) 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
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Niet-technische titel van het project

Goede praktijk langer aanhouden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Volledige legronde. Streefdoel: 83 weken.

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, 2 maanden na beëindigen van de proef

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Leghennen - Langer aanhouden - Legpersistentie - Eikwaliteit - Voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Men streeft naar het verantwoord verlengen van de legcyclus op Vlaamse
pluimveebedrijven. Het verlengen van productierondes is een belangrijke strategie zowel
uit duurzaamheidsoverwegingen als om de rendabiliteit van het bedrijf te verhogen. Het
verantwoord verlengen van de legperiode is een multifactorieel vraagstuk waarbij vele
factoren een rol spelen: eischaalkwaliteit, bot- , darm- en levergezondheid, vederpikken,
… Een aantal deelaspecten werd reeds onderzocht in voorgaande pilootproeven.
Omdat de verschillende deelaspecten nooit los van elkaar beschouwd kunnen worden,
dient de nood aan een dierproef waarin alle verbeterstrategieën samen komen en
gefinetuned kunnen worden, zich aan. Alleen door het bestuderen van het grote geheel,
kan men een verantwoord verlengde legcyclus garanderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In deze dierproef wordt alle kennis rond het langer aanhouden van leghennen gebundeld
en onderzocht op praktijkschaal. We willen een specifieke verbeterstrategie ontwikkelen
met focus op legpersistentie en eischaalkwaliteit zonder dat daarbij de gezondheid of het
dierenwelzijn in het gedrang komt. Op basis van onze resultaten zullen specifieke
handvaten kunnen aangereikt worden aan Vlaamse pluimveehouders en zal het
genetisch potentieel om leghennen tot 100 weken aan te houden optimaal benut kunnen
worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Leghennen: Dekalb White en Isa Brown

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

9140 Dekalb White en 9140 Isa Brown worden als commerciële landbouwhuisdieren
gehouden op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Hiervan zullen 190 Dekalb White en 190
Isa Brown hennen als proefdier gebruikt worden.

In het kader van de handelingen die met de dieren
Verwachte graad van ernst: licht. Bij een zeer beperkt aantal dieren wordt op vaste
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
tijdstippen een bloedstaal genomen. Na afloop van de proef zullen de nieteffecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
geëuthanaseerde leghennen opnieuw in het handelscircuit terecht komen.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het doel van deze dierproef is om leghennen te voeren volgens hun behoefte
(precisievoeding) en gericht bij te sturen zodat de dieren tot het einde van de leg in
optimale gezondheid verkeren en prestaties behouden blijven. Het resultaat van de
verschillende verbeterstrategieën kan enkel aangetoond worden in levende dieren.
Tussen de verschillende metabole pathways die onderzocht worden, bestaan bovendien
complexe interacties. Zo is eiproductie bijvoorbeeld sterk gelinkt aan de botgezondheid.
Het is dan ook noodzakelijk dat deze proef in vivo uitgevoerd wordt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De gebruikte aantallen zijn een weerspiegeling van de praktijksituatie en impliceert het
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gebruik van een groot aantal dieren. Het weerspiegelen van de praktijksituatie is echter
noodzakelijk aangezien huisvesting, bezettingsdichtheid,… een invloed uitoefenen op het
proefdieren gebruikt worden.
hengedrag. Ondanks het gebruik van grotere aantallen zal het overgrote deel van de
leghennen geen ongemak ervaren gelinkt aan de dierproef (P0).
3.Verfijning (maximaal 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 hypothese vereist een diersoort- en doelgroepspecifieke proefopzet.
Er werd gekozen om deze proefopzet zowel met witte als bruine leghennen uit te voeren
omwille van de praktijkrelevantie. Hoewel tafeleieren vandaag overwegend bruin zijn,
verwachten we net als in Nederland, een verschuiving richting witte leghennen. Naast
het verschil in lichaamsgewicht (witte hennen zijn lichter) verschillen deze dieren ook op
metabool vlak. Het is daarom essentieel om voor beide groepen een passend advies te
formuleren

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Titel van het project

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

P20020-FP: Bepalen van de efficaciteit van een voederadditief in de behandeling tegen
een experimenteel geïnduceerde bacteriele enteritis en voetzool letsels in vleeskippen.
09 januari 2020 tot 27 februari 2020

Dysbacteriose, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van twee concentraties van een
wetenschappelijke
onbekenden,
of voederadditief op groei en darmgezondheid na experimentele inductie van dysbacteriose
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die (verstoorde darmflora) bij vleeskippen na te gaan. Daarnaast zullen ook voetzool letsels
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
geïnduceerd worden en het al dan niet preventieve effect van het testproduct zal hierop
nagegaan worden. Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een
geïnfecteerde niet-behandelde groep.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of Dysbacteriose kan relatief eenvoudig bestreden worden met antimicrobiële middelen.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Omwille van resistentie ontwikkeling staat het gebruik van deze antimicrobiële middelen
onder druk. Gedurende de laatste jaren werden verschillenden producten op de markt
dieren? (Maximaal 700 karakters)
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

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.

540 vleeskippen
We verwachten dat de dieren beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak zullen ondervinden
(vb. diarree, licht gedaalde voederopname) voor enkele dagen. Daarnaast zullen de
kippen ook voetzool letsels krijgen. 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 die evenwaardige resultaten opleveren.
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn
gedocumenteerd in de proefaanvraag.
Dysbacteriose schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden zal de
studie uitgevoerd worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn voor deze
toepassing 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.
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Title of the animal test

Duration of the project

Replicatie en dosistitratie van Eimeria-isolaten bij konijnen

03/01/2020 to 03/01/2022
Coccidiosis, konijnen, replicatie, dosistitratie

Keywords (maximum 5 words / 50 characters)
Objective of the project

Basis onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Regelgevend testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijke milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Instandhouding van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Instandhouding van kolonies genetisch gemodificeerde
neen
dieren, die niet voor andere proeven zijn gebruikt
Beschrijf de doelstellingen van het project (bv. de Het doel van deze dierproef is:
wetenschappelijke
onbekenden,
of 1 / Eimeria isolaten te herhalen bij konijnen
wetenschappelijke of klinische behoeften die aan de 2 / Na het samenstellen van een Eimeria inoculum de optimale dosis te bepalen,
orde worden gesteld (maximum 700 tekens)
waardoor darmlaesies worden geïnduceerd met een impact op het gewicht van de
dieren, en de dag te bepalen waarop de laesies het duidelijkst aanwezig zijn voor
het scoren van laesies.

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

Deze evaluatie is een officieel voorschrift uit de richtsnoeren van de EFSA voor de
beoordeling van de doeltreffendheid van toevoegingsmiddelen voor diervoeding
(https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5274). Het doel van het productonderzoek is
het resistentieprofiel tegen verschillende coccidiostatica en concentraties van een
veldisolaat van Eimeria spp. om ervoor te zorgen dat de in de praktijk gebruikte
coccidiostatica ook effectief werken. Dit komt de economische belangen van de
teler ten goede, vermindert het geneesmiddelengebruik door een efficiënter
gebruik en verhoogt het dierenwelzijn door minder coccidioseproblemen. Omdat
het resistentieprofiel van elk veldisolaat anders is, kunnen resultaten van andere
isolaten niet worden geëxtrapoleerd. Anderzijds worden in een AST-studie ook
alternatieve producten (bv. probiotica, enzymen) gescreend op hun effect op
Eimeria-isolaten.

Welke diersoorten zullen worden gebruikt en
hoeveel zijn dat er bij benadering?
In het kader van de acties die met de dieren worden
ondernomen: wat zijn de verwachte negatieve
gevolgen voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
de verwachte ernst van deze gevolgen en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Konijnen
"Dieren die met coccidiose besmet zijn, 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
soorten kan gedurende enkele dagen ernstig (P3) ongemak optreden. Bepaalde
soorten (bv. E. flavescens, E. intestinalis en E. stiedae) bij konijnen kunnen ook
ernstig (P3) lijden veroorzaken.
De dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens de
dosistitratiestudie van het inoculum blijft de kritische mortaliteitsdosis beneden. De
mate van lijden wordt dagelijks gecontroleerd en geëvalueerd. Bij twijfel wordt de
dierenarts geraadpleegd die kan besluiten de dieren te euthanaseren."

Application of the 3Rs
Eimeria-soorten zijn gastheerspecifiek en er kunnen dus geen andere soorten
1. Replacement (600 characters maximum)
worden gebruikt. Voor een dergelijke eerste screening zijn alternatieven zonder
Geef aan waarom het nodig is dieren te gebruiken proefdieren geen optie.
en waarom er geen alternatieve diervrije methode
kan worden gebruikt."

Voor de replicatie van een Eimeria-isolaat worden 10 tot 20 dieren gebruikt om
2. Reduction (maximum 600 characters)
voldoende oöcystproductie te verkrijgen, voor de dosistitratie van een uiteindelijk
Leg uit hoe wordt gegarandeerd dat alleen het inoculum worden 40 dieren gebruikt om voldoende informatie te verkrijgen over
het effect van de verschillende doses van inoculatie.
minimumaantal dieren wordt gebruikt

3. Refinement (600 characters maximum)
Verklaar de keuze van de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is, rekening houdend met de wetenschappelijke
doelstellingen.
Leg uit welke algemene maatregelen zullen worden
genomen om de negatieve gevolgen voor het
dierenwelzijn tot een minimum te beperken. "

Er moet een replicatie- en dosistitratiestudie worden uitgevoerd voor de
reproductie van 1 specifiek coccidiose-isolaat. De dosering van infectieuze
Eimeria is afhankelijk van het isolaat. Resultaten van één bepaald Eimeria-isolaat
kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar andere Eimeria-isolaten.
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titel van de proef

Duur van project

Replicatie en dosistitratie van Eimeria-isolaten bij fazanten

03/01/2020 to 03/01/2022
Coccidiosis, fazanten, replicatie, dosistitratie

Keywords (maximum 5 words / 50 characters)
Doel van het project

basis onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Regelgevend testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijke milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Instandhouding van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Instandhouding van kolonies genetisch gemodificeerde
neen
dieren, die niet voor andere proeven zijn gebruikt
Beschrijf de doelstellingen van het project (bv. de Het doel van deze dierproef is:
wetenschappelijke
onbekenden,
of 1 / Eimeria isolaten te herhalen bij fazanten
wetenschappelijke of klinische behoeften die aan de 2 / Na het samenstellen van een Eimeria inoculum de optimale dosis te bepalen,
orde worden gesteld (maximum 700 tekens)
waardoor darmlaesies worden geïnduceerd met een impact op het gewicht van
de dieren, en de dag te bepalen waarop de laesies het duidelijkst aanwezig zijn
voor het scoren van laesies

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

Deze evaluatie is een officieel voorschrift uit de richtsnoeren van de EFSA voor
de beoordeling van de doeltreffendheid van toevoegingsmiddelen voor
diervoeding (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5274). Het doel van het
productonderzoek is het resistentieprofiel tegen verschillende coccidiostatica en
concentraties van een veldisolaat van Eimeria spp. om ervoor te zorgen dat de
in de praktijk gebruikte coccidiostatica ook effectief werken. Dit komt de
economische belangen van de teler ten goede, vermindert het
geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het
dierenwelzijn door minder coccidioseproblemen. Omdat het resistentieprofiel van
elk veldisolaat anders is, kunnen resultaten van andere isolaten niet worden
geëxtrapoleerd. Anderzijds worden in een AST-studie ook alternatieve producten
(bv. probiotica, enzymen) gescreend op hun effect op Eimeria-isolaten.
Bovendien worden Eimeria-isolaten ook gebruikt om necrotische enteritis en
bacteriële enteritis te induceren. In deze tests worden producten getest op hun
effectiviteit tegen deze 2 ziekten bij pluimvee.

Welke diersoorten zullen worden gebruikt en
hoeveel zijn dat er bij benadering?
In het kader van de acties die met de dieren worden
ondernomen: wat zijn de verwachte negatieve
gevolgen voor de dieren, wat is de waarschijnlijke
of de verwachte ernst van deze gevolgen en wat is
het uiteindelijke lot van de dieren?

Fazanten
Dieren die met coccidiose besmet zijn, 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 soorten kan gedurende enkele dagen ernstig (P3) ongemak
optreden.
De dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens het
dosistitratieonderzoek van het inoculum blijft de kritische mortaliteitsdosis
beneden. De mate van lijden wordt dagelijks gecontroleerd en geëvalueerd. Bij
twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan besluiten de dieren te
euthanaseren.

Toepassing van de 3V's
1. Vervanging (maximaal 600 tekens)
Eimeria-soorten zijn gastheerspecifiek en er kunnen dus geen andere soorten
Geef aan waarom het nodig is dieren te gebruiken worden gebruikt. Voor een dergelijke eerste screening zijn alternatieven zonder
en waarom er geen alternatieve diervrije methode proefdieren geen optie.
kan worden gebruikt.

2. Vermindering (maximaal 600 tekens)"
Voor de replicatie van een Eimeria-isolaat worden 10 tot 20 dieren gebruikt om
Leg uit hoe wordt gegarandeerd dat alleen het voldoende oöcystproductie te verkrijgen, voor de dosistitratie van een definitief
inoculum worden 40 dieren gebruikt om voldoende informatie te verkrijgen over
minimumaantal dieren wordt gebruikt
het effect van de verschillende doses van inoculatie.

3. Verfijning (maximaal 600 tekens)
Verklaar de keuze van de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is, rekening houdend met de wetenschappelijke
doelstellingen.
Leg uit welke algemene maatregelen zullen worden
genomen om de negatieve gevolgen voor het
dierenwelzijn tot een minimum te beperken. "

Er moet een replicatie- en dosistitratiestudie worden uitgevoerd voor de
reproductie van 1 specifiek coccidiose-isolaat. De dosering van infectieuze
Eimeria is afhankelijk van het isolaat. Resultaten van één bepaald Eimeriaisolaat kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar andere Eimeria-isolaten.
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Titel van de proef

Duur van project

Replicatie en dosistitratie van Eimeria-isolaten bij kwartels

03/01/2020 to 03/01/2022
Coccidiosis, kwartels, replicatie, dosistitratie

Keywords (maximum 5 words / 50 characters)
Doel project

Basis onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Regelgevend testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijke milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Instandhouding van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Instandhouding van kolonies genetisch gemodificeerde
neen
dieren, die niet voor andere proeven zijn gebruikt
Beschrijf de doelstellingen van het project (bv. de Het doel van deze dierproef is:
wetenschappelijke
onbekenden,
of 1 / Eimeria isolaten te herhalen bij kwartels
wetenschappelijke of klinische behoeften die aan de 2 / Na het samenstellen van een Eimeria inoculum de optimale dosis te bepalen,
orde worden gesteld (maximum 700 tekens)
waardoor darmlaesies worden geïnduceerd met een impact op het gewicht van de
dieren, en de dag te bepalen waarop de laesies het duidelijkst aanwezig zijn voor
het scoren van laesies.

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

"Deze evaluatie is een officieel voorschrift uit de richtsnoeren van de EFSA voor
de beoordeling van de doeltreffendheid van toevoegingsmiddelen voor
diervoeding (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5274). Het doel van het
productonderzoek is het resistentieprofiel tegen verschillende coccidiostatica en
concentraties van een veldisolaat van Eimeria spp. om ervoor te zorgen dat de in
de praktijk gebruikte coccidiostatica ook effectief werken. Dit komt de
economische belangen van de teler ten goede, vermindert het
geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het dierenwelzijn
door minder coccidioseproblemen. Omdat het resistentieprofiel van elk veldisolaat
anders is, kunnen resultaten van andere isolaten niet worden geëxtrapoleerd.
Anderzijds worden in een AST-studie ook alternatieve producten (bv. probiotica,
enzymen) gescreend op hun effect op Eimeria-isolaten. Bovendien worden
Eimeria-isolaten ook gebruikt om necrotische enteritis en bacteriële enteritis te
induceren. In deze tests worden producten getest op hun effectiviteit tegen deze 2
ziekten bij pluimvee.

Welke diersoorten zullen worden gebruikt en
hoeveel zijn dat er bij benadering?
In het kader van de acties die met de dieren worden
ondernomen: wat zijn de verwachte negatieve
gevolgen voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
de verwachte ernst van deze gevolgen en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

Kwartels
Dieren die met coccidiose besmet zijn, 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
soorten kan gedurende enkele dagen ernstig (P3) ongemak optreden.
De dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens het
dosistitratieonderzoek van het inoculum blijft de kritische mortaliteitsdosis
beneden. De mate van lijden wordt dagelijks gecontroleerd en geëvalueerd. Bij
twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan besluiten de dieren te
euthanaseren.

Toepassing van de 3V's"
1. Vervanging (maximaal 600 tekens)"

Eimeria-soorten zijn gastheerspecifiek en er kunnen dus geen andere soorten
worden gebruikt. Voor een dergelijke eerste screening zijn alternatieven zonder
proefdieren geen optie.

"
Geef aan waarom het nodig is dieren te gebruiken
en waarom er geen alternatieve diervrije methode
kan worden gebruikt."
Voor de replicatie van een Eimeria-isolaat worden 10 tot 20 dieren gebruikt om
2. Vermindering (maximum 600 characters)
voldoende oöcystproductie te verkrijgen, voor de dosistitratie van een definitief
Leg uit hoe wordt gegarandeerd dat alleen het inoculum worden 40 dieren gebruikt om voldoende informatie te verkrijgen over
het effect van de verschillende doses van inoculatie.
minimumaantal dieren wordt gebruikt

3. Verfijning (maximaal 600 tekens)
Verklaar de keuze van de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is, rekening houdend met de wetenschappelijke
doelstellingen.
Leg uit welke algemene maatregelen zullen worden
genomen om de negatieve gevolgen voor het
dierenwelzijn tot een minimum te beperken. "

Er moet een replicatie- en dosistitratiestudie worden uitgevoerd voor de
reproductie van 1 specifiek coccidiose-isolaat. De dosering van infectieuze
Eimeria is afhankelijk van het isolaat. Resultaten van één bepaald Eimeria-isolaat
kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar andere Eimeria-isolaten.
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Titel proef

Duur project

Replicatie en dosistitratie van Eimeria-isolaten bij patrijzen

03/01/2020 to 03/01/2022
Coccidiose, patrijzen, replicatie, dosistitratie

Keywords (maximum 5 words / 50 characters)
Doel project

basis onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Regelgevend testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijke milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Instandhouding van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Instandhouding van kolonies genetisch gemodificeerde
neen
dieren, die niet voor andere proeven zijn gebruikt
Beschrijf de doelstellingen van het project (bv. de Het doel van deze dierproef is:
wetenschappelijke
onbekenden,
of 1 / Eimeria isolaten te herhalen bij patrijzen
wetenschappelijke of klinische behoeften die aan de 2 / Na het samenstellen van een Eimeria inoculum de optimale dosis te bepalen,
orde worden gesteld (maximum 700 tekens)
waardoor darmlaesies worden geïnduceerd met een impact op het gewicht van
de dieren, en de dag te bepalen waarop de laesies het duidelijkst aanwezig zijn
voor het scoren van laesies.

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

"Deze evaluatie is een officieel voorschrift uit de richtsnoeren van de EFSA voor
de beoordeling van de doeltreffendheid van toevoegingsmiddelen voor
diervoeding (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5274). Het doel van het
productonderzoek is het resistentieprofiel tegen verschillende coccidiostatica en
concentraties van een veldisolaat van Eimeria spp. om ervoor te zorgen dat de in
de praktijk gebruikte coccidiostatica ook effectief werken. Dit komt de
economische belangen van de teler ten goede, vermindert het
geneesmiddelengebruik door een efficiënter gebruik en verhoogt het
dierenwelzijn door minder coccidioseproblemen. Omdat het resistentieprofiel van
elk veldisolaat anders is, kunnen resultaten van andere isolaten niet worden
geëxtrapoleerd. Anderzijds worden in een AST-studie ook alternatieve producten
(bv. probiotica, enzymen) gescreend op hun effect op Eimeria-isolaten.
Bovendien worden Eimeria-isolaten ook gebruikt om necrotische enteritis en
bacteriële enteritis te induceren. In deze tests worden producten getest op hun
effectiviteit tegen deze 2 ziekten bij pluimvee.

Welke diersoorten zullen worden gebruikt en
hoeveel zijn dat er bij benadering?
In het kader van de acties die met de dieren worden
ondernomen: wat zijn de verwachte negatieve
gevolgen voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
de verwachte ernst van deze gevolgen en wat is het
uiteindelijke lot van de dieren?

fazanten
Dieren die met coccidiose besmet zijn, 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
soorten kan gedurende enkele dagen ernstig (P3) ongemak optreden.
De dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens het
dosistitratieonderzoek van het inoculum blijft de kritische mortaliteitsdosis
beneden. De mate van lijden wordt dagelijks gecontroleerd en geëvalueerd. Bij
twijfel wordt de dierenarts geraadpleegd die kan besluiten de dieren te
euthanaseren.

Toepassing van de 3V's
Eimeria-soorten zijn gastheerspecifiek en er kunnen dus geen andere soorten
worden gebruikt. Voor een dergelijke eerste screening zijn alternatieven zonder
1. Vervanging(600 characters maximum)
Geef aan waarom het nodig is dieren te gebruiken proefdieren geen optie.
en waarom er geen alternatieve diervrije methode
kan worden gebruikt.

Voor de replicatie van een Eimeria-isolaat worden 10 tot 20 dieren gebruikt om
voldoende oöcystproductie te verkrijgen, voor de dosistitratie van een definitief
2.Vermindering (maximum 600 characters)
Leg uit hoe wordt gegarandeerd dat alleen het inoculum worden 40 dieren gebruikt om voldoende informatie te verkrijgen over
het effect van de verschillende doses van inoculatie.
minimumaantal dieren wordt gebruikt

3. Verfijning (600 characters maximum)
Verklaar de keuze van de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is, rekening houdend met de wetenschappelijke
doelstellingen.
Leg uit welke algemene maatregelen zullen worden
genomen om de negatieve gevolgen voor het
dierenwelzijn tot een minimum te beperken. "

Er moet een replicatie- en dosistitratiestudie worden uitgevoerd voor de
reproductie van 1 specifiek coccidiose-isolaat. De dosering van infectieuze
Eimeria is afhankelijk van het isolaat. Resultaten van één bepaald Eimeria-isolaat
kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar andere Eimeria-isolaten.
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Titel van het project
Mycoplasma synoviae respiratoir model in pluimvee
Looptijd van het project
Jan 2020 - Dec 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
APEC, pathogeniciteit/veiligheid, vaccin
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om een model te ontwikkelen waarbij infectie met
wetenschappelijke
onbekenden,
of Mycoplasma synoviae (MS) kan leiden tot respiratoire letsels. Dit model moet de
wetenschappelijke
of klinische noden
die veldsituatie simuleren waarbij frequent gezien wordt dat MS kan optreden als een
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
opportunistische pathogeen in combinatie met bijvoorbeeld strategische vaccinatie van
kippen (vb. Newcastle disease). Dit model moet bijdragen tot de ontwikkeling van betere
strategiëen ter behandeling van dergelijke infecties.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Met ontwikkeling van dergelijk model kan veel meer ingezet worden op de ontwikkeling
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan van bacteriële vaccins (tegen MS) of geneesmiddelen tegen respiratoire infecties bij
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of kippen.
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?

160 ROSS 308 broilers
Algemeen wordt verwacht dat het lijden van de dieren beperkt blijft tot niveau P1. Indien
een zeer virulente MS stam gebruikt wordt kan dit evenwel aanleiding geven tot een
toename in respiratoire symptomen, in dit geval kunnen ademhalingsstoornissen en
algemene depressie optreden. Dit zou kunnen leiden tot niveau P2.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Indien nieuwe strategiëen kunnen ontwikkeld worden, kan dit instaan voor de veiligheid
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te en klinisch welzijn van dieren. Er is momenteel geen alternatief voor in vivo
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten.
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het minimum aantal dieren dat vooropgesteld wordt door de Europese Farmacopee
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het voor de evaluatie van de veiligheid van vaccins wordt hier gehanteerd.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

Ross 308 zijn representatief voor de pluimveesector.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.
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Titel van het project
P19130-FP & P20042-FP werkzaamheid van product Avatec getest in gamebirds
experimenteel geïnfecteerd met coccidia spp. onder floorpen condities
Looptijd van het project
22Jan2020 - 30Apr2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
coccidiosis, quails & patridges
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van Avatec bij gamebirds (kwartels &
wetenschappelijke
onbekenden,
of patrijzen) na te gaan tegen de nadelige effecten van coccidiosis na experimentele
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die infectie met een gecontroleerde dosis (geïsoleerd uit het veld).
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
De behandelingsgroep zal vergeleken worden met een geïnfecteerde onbehandelde
controle groep (infected untreated control, IUC). Naast deze groepen wordt ook een nietgeïnfecteerde onbehandelde controle groep (uninfected untreated control, UUC)
geïncludeerd om de coccidiosis challenge in beeld te brengen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
Coccidiose blijft één van de meest voorkomende en economisch belangrijke ziekte in de
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
pluimvee sector. Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
systeem opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van coccidiosis infectie
dieren? (Maximaal 700 karakters)
zijn een essentieel gegeven geworden.
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?

360 kwartels & 360 patrijzen
Tijdens de acute fase van de infectie, namelijk de eerste 7 dagen na inoculatie, kunnen
de dieren een matig ongemak ondervinden. Dit kan zich uiten in eetlust vermindering,
diarree en een mogelijke lusteloosheid. De mate van lijden wordt bijgehouden en
geëvalueerd. Bij twijfel wordt een dierenarts geraadpleegd

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Coccidiose species zijn extreem gastheer-specifiek. Daarom is het belangrijk
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te efficaciteitsstudies uit te voeren in de doeldiersoort en kunnen bijgevolg geen andere
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze diersoorten gebruikt worden.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren is gebaseerd op gegevens van proeven met andere
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het pluimvee soorten te Poulpharm.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 coccidiosis 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.
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Titel van het project

Replicatie van Ascaridia galli en beoordeling van de adequaatheid van de infectie bij
kippen.

Looptijd van het project
Voorziene start- en einddatum: 18-1-2020 tot 18-1-2023 Totale testduur 49 dagen"
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Ascaridia galli, kippen, toereikendheid, VICH
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Deze test is bedoeld om veldstammen met A. galli-eieren te vermeerderen en de
wetenschappelijke
onbekenden,
of toereikendheid van de besmetting te bepalen, overeenkomstig VICH Topic GL 21 en
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die VICH Topic GL 7.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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?

Door de uitvoering van de EU-richtlijn 1999/74/EG en het verbod op het gebruik van
conventionele batterijkooien voor legkippen, is het voorkomen van Ascaridia galli de
laatste tien jaar dramatisch toegenomen. Het opnieuw opduiken van de parasiet
veroorzaakt grote bezorgdheid in de eierindustrie. Ascaridia galli kan een ernstige
klinische presentatie veroorzaken, waaronder lusteloosheid, gewichtsverlies, diarree,
afsluiting van de darmen, wat uiteindelijk leidt tot aanzienlijke economische verliezen als
gevolg van verminderde gewichtstoename, verminderde voederconversie, verminderde
eiproductie en verhoogde mortaliteit. De studie zal worden uitgevoerd in
overeenstemming met VICH Topic GL 21 en VICH Topic GL 7
500 Legkippen
De dieren zullen ook een beperkt (P1) ongemak ondervinden van de infectie. Met de
toegediende dosis wormeieren worden geen symptomen verwacht. In het ergste geval
kan het lijden zich uiten in het voorkomen van lusteloosheid, diarree en gewichtsverlies.
Deze dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. De mate van lijden wordt
uiteraard in de gaten gehouden en geëvalueerd. In geval van twijfel wordt de dierenarts
geraadpleegd die kan besluiten de dieren te behandelen of de test te stoppen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het betreft een TAS-studie (Target Animal Safety) bij kippen. Daarom kunnen geen
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te andere diersoorten als alternatief worden gebruikt. Testen op levende dieren zijn
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze verplicht volgens Verordening (EG) nr. 429/2008
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Test voorgeschreven door verordening.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt

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

De berekening van de steekproefgrootte was gebaseerd op de resultaten van doi:
10.1017 / S0031182013000401.
De volgende formule werd gebruikt: n = 2 * stdev² * (Zα / 2 + Zβ )² / (% verschil *
verwacht gemiddelde )²
Met:
Stdev: 27,2
Zα / 2: 1,96
Zβ: 0.84

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
Op basis van deze gegevens zijn tot 12 dieren per groep nodig
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Replicatie van Heterakis gallinarum en beoordeling van de toereikendheid van de infectie
bij kippen.

Looptijd van het project
Voorziene start- en einddatum: 18-1-2020 tot 18-1-2023 Totale testduur 49 dagen"
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Heterakis gallinarum, kippen, toereikendheid, VICH
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Deze test is bedoeld om veldstammen met H. gallinarum-eieren te vermeerderen en de
wetenschappelijke
onbekenden,
of toereikendheid van de infectie te bepalen, overeenkomstig VICH Topic GL 21 en VICH
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die Topic GL 7.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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?

Door de uitvoering van de EU-richtlijn 1999/74/EG en het verbod op conventionele
batterijkooien voor legkippen, is het voorkomen van H. gallinarum de laatste tien jaar
sterk toegenomen. Het opnieuw opduiken van de parasiet veroorzaakt grote bezorgdheid
in de eierindustrie. H. gallinarum kan een ernstige klinische presentatie veroorzaken,
waaronder lusteloosheid, gewichtsverlies, diarree, afsluiting van de darmen, wat
uiteindelijk leidt tot aanzienlijke economische verliezen als gevolg van verminderde
gewichtstoename, verminderde voederconversie, verminderde eiproductie en verhoogde
sterfte. De studie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met VICH Topic GL 21 en
VICH Topic GL 7
500 Legkippen
De dieren zullen ook een beperkt (P1) ongemak ondervinden van de infectie. Met de
toegediende dosis wormeieren worden geen symptomen verwacht. In het ergste geval
kan het lijden zich uiten in het voorkomen van lusteloosheid, diarree en
gewichtsverlies.
Deze dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. De mate van lijden wordt
uiteraard in de gaten gehouden en geëvalueerd. In geval van twijfel wordt de dierenarts
geraadpleegd die kan besluiten de dieren te behandelen of de test te stoppen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het betreft een TAS-studie (Target Animal Safety) bij kippen. Daarom kunnen geen
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te andere diersoorten als alternatief worden gebruikt. Testen op levende dieren zijn
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze verplicht volgens Verordening (EG) nr. 429/2008
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Test voorgeschreven door verordening.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt

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

De berekening van de steekproefgrootte was gebaseerd op de resultaten van doi:
10.1017 / S0031182013000401.
De volgende formule werd gebruikt: n = 2 * stdev² * (Zα / 2 + Zβ )² / (% verschil *
verwacht gemiddelde )²
Met:
Stdev: 27,2
Zα / 2: 1,96
Zβ: 0.84

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
Op basis van deze gegevens zijn tot 12 dieren per groep nodig
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Replicatie van Capillaria obsignata en beoordeling van de adequaatheid van de infectie
bij kippen.

Looptijd van het project
Voorziene start- en einddatum: 18-1-2020 tot 18-1-2023 Totale testduur 42 dagen"
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Capillaria obsignata, kippen, adequaatheid, VICH
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Deze test is bedoeld om veldstammen met C. obsignata-eieren te repliceren en de
wetenschappelijke
onbekenden,
of toereikendheid van de besmetting te bepalen, overeenkomstig VICH Topic GL 21 en
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die VICH Topic GL 7.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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?

Als gevolg van de uitvoering van de EU-richtlijn 1999/74/EG en het verbod op het
gebruik van conventionele batterijkooien voor legkippen, is het voorkomen van C.
obsignata de laatste tien jaar sterk toegenomen. Infecties met Capillaria spp. kunnen
zeer pathogeen zijn voor vogels die worden gehouden in diepstrooiselsystemen of in
systemen met vrije uitloop waar grote aantallen besmettelijke eieren zich kunnen
ophopen in het strooisel of in de bodem. Wanneer infecties optreden in de dunne darm
of in de caeca (C. caudinflata, C. bursata, C. Obsignata of C. anatis) raken de dieren
vermagerd, verzwakt en krijgen bloedarmoede. Bloederige diarree met hemorragische
enteritis wordt waargenomen bij zware infecties. Het onderzoek zal worden uitgevoerd
500 Legkippen
De dieren zullen ook een beperkt (P1) ongemak ondervinden van de infectie. Met de
toegediende dosis wormeieren worden geen symptomen verwacht. In het ergste geval
kan het lijden zich uiten in het voorkomen van lusteloosheid, diarree en
gewichtsverlies.
Deze dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. De mate van lijden wordt
uiteraard in de gaten gehouden en geëvalueerd. In geval van twijfel wordt de dierenarts
geraadpleegd die kan besluiten de dieren te behandelen of de test te stoppen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het betreft een TAS-studie (Target Animal Safety) bij kippen. Daarom kunnen geen
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te andere diersoorten als alternatief worden gebruikt. Testen op levende dieren zijn
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze verplicht volgens Verordening (EG) nr. 429/2008
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Test voorgeschreven door verordening.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt

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

De berekening van de steekproefgrootte was gebaseerd op de resultaten van doi:
10.1017 / S0031182013000401.
De volgende formule werd gebruikt: n = 2 * stdev² * (Zα / 2 + Zβ )² / (% verschil *
verwacht gemiddelde )²
Met:
Stdev: 27,2
Zα / 2: 1,96
Zβ: 0.84

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
Op basis van deze gegevens zijn tot 12 dieren per groep nodig
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van het MG ts-304 nat-gedroogd vaccin tegen het virulente Europese
isolaat van Mycoplasma gallisepticum, en de bioequivalentie van de MG ts-304
gevriesdroogde met de nat-gedroogde vaccinformulering bij kalkoenen

Looptijd van het project

14 February 2020 t/m 03 April 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Mycoplasma gallisepticum, werkzaamheid, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De huidige studie is de voortzetting van een onlangs afgeronde voorstudie (P19208wetenschappelijke
onbekenden,
of ISO) waarbij de pathogeniciteit van het Europese isolaat van Mycoplasma gallisepticum
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die (MG) bij kalkoenen met succes werd geëvalueerd. Het doel van de huidige studie is de
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
beoordeling van de werkzaamheid van Vaxsafe MG ts-304T (Vaxsafe MG,
Bioproperties Australia Pty. Ltd., Glenorie, NSW, Australië) nat ingevroren vaccin om
kalkoenen te beschermen tegen blootstelling met een vooraf getest isolaat. Bovendien
zal de bio-equivalentie van ts-304 gevriesdroogd vaccin en ts-304T nat ingevroren
vaccin worden geëvalueerd in dezelfde opstelling.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Mycoplasma gallisepticum (MG) is wereldwijd de oorzaak van chronische
luchtwegaandoeningen bij kippen en kalkoenen. Het nat ingevroren Vaxsafe ts-304
vaccin is momenteel goedgekeurd voor gebruik bij kalkoenen in Australië als minor us in
major species (MUMS). Voor de registratie van het vaccin voor gebruik bij kalkoenen in
Europa moet nog worden getest of het vaccin beschermend zal zijn tegen een MGisolaat van Europese oorsprong en verder, of het MG ts-304 (gevriesdroogd) vaccin
met gelijke of vergelijkbare werkzaamheid zal presteren.

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?

48 vleeskalkoenen

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

Kalkoenen worden beschouwd als zeer vatbaar voor MG-infecties en de in de huidige
studie gebruikte stam bleek pathogeen te zijn bij deze diersoort. Daarom zouden de
vogels die het challenge inoculum krijgen matig (P2) tot ernstig (P3) ongemak kunnen
ondervinden en mogelijk sterven. Om deze redenen zullen de dieren tweemaal per dag
worden gecontroleerd in de periode na de challenge en zullen de menselijke eindpunten
worden gebruikt om het lijden van de proefdieren te voorkomen.

Het testen van de werkzaamheid van vaccins voor diergeneeskundig gebruik is tot
dusverre alleen mogelijk in dierproefmodellen. Hoewel niet voor alle vaccins voor
diergeneeskundig gebruik, wordt voor veel vaccins een leidraad voor het testen
beschreven in monografieën van de Europese Farmacopee. Voor andere bacteriële
vaccins kan de algemene Europese Farmacopee voor de beoordeling van de veiligheid
van bacteriële veterinaire vaccins (04/2013: 50206) als leidraad dienen.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het huidige onderzoek volgt de richtsnoeren van de algemene monografie van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het Europese Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid van bacteriële vaccins voor
diergeneeskundig gebruik (04/2013: 50206) wat betreft de aantallen vogels die zijn
minimum aantal dieren wordt gebruik.
aangepast aan de beschikbare ruimte voor de gebruikte soort, zoals vastgesteld in
Richtlijn 2010/63/EU van de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het in voornoemde monografie
vastgestelde minimumaantal vogels is 10 vogels per groep. In de huidige opzet hebben
wij ervoor gekozen de groepsgrootte vast te stellen op 12 vogels volgens de formule
van Dohoo et al. (Veterinary Epidemiology, 2003).
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 tast de ademhalingswegen van kippen en kalkoenen aan, zodat alleen deze dieren
geschikt zijn voor gebruik in een test zoals hier beschreven. In geval van een
gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren in gevaar brengt, zal de
dierenarts van het bedrijf worden ingelicht. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. De Europese richtlijnen betreffende de
huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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.

P20006-FP: Bepalen van de efficaciteit van een nieuwe schimmelbinder in voeder
gecontamineerd met schimmels voor braadkippen in veldcondities.
5 maart 2020 tot 8 april 2020
Dysbacteriose, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen

neen
Het doel van deze proef is om het effect van drie verschillende schimmelbinders in
voeder gecontamineerd met schimmels te evalueren. Er zal worden gekeken naar het
effect op de groei en voederinname, maar ook naar het effect op de organen en het
effect op het immuunsysteem en meer bepaald, de mate van vaccinatie.

Mycotoxines zijn schimmels die van nature voorkomen in graangewassen. De
concentratie van deze schimmels in de granen is sterk seizoens- en weersafhankelijk.
Deze granen met schimmels worden verwerkt tot voeder voor de pluimvee industrie en
de kippen eten dus deze schimmels. Een hoge concentratie van deze schimmels in het
voeder heeft een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van de kippen. Vermits
de groei van deze schimmels in graangewassen een natuurlij fenomeen is, is dit heel
moeilijk om aan te pakken op graanniveau. Toevoeging van mycotoxine of schimmel
binders in het voeder kan wel een oplossing bieden. Deze binders zorgen er namelijk
voor dat er minder schimmels worden opgenomen via de darm wat de gezondheid van
de kippen ten goede komt.
400 braadkippen
De dieren zullen vanaf geboorte gecontamineerd voeder krijgen tot afloop van de proef.
Er wordt een matig (P1) effect verwacht dat zich voornamelijk uit in verminderde eetlust.
Er worden dieren opgeofferd voor staalnames en aan het einde van de proef worden alle
dieren humaan geëuthanaseerd.

Tijdens deze proef wordt gekeken naar het multifactoriële effect dat mycotoxines
uitoefenen op de gezondheid van kippen. Er bestaan verschillende in vitro methoden,
maar deze beperken zich telkens tot ofwel slechts 1 mycotoxine ofwel 1
evaluatiecriterium. In deze proef wordt de doeldiersoort gebruikt, een mix van
mycotoxines en verschillende evaluatiecriteria. Op deze manier kan de meest relevante
info bekomen worden.
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn
gedocumenteerd in de proefaanvraag.
De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor de te testen producten zijn
ontwikkeld. Hierdoor zullen dus de meest representatieve resultaten bekomen 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. Er zal voldaan worden aan de Europese richtlijnen inzake de
huisvesting voor proefdieren.
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Titel van het project

Pathogeniciteit, immunogeniciteit en efficaciteit van geattenueerde ‘Avian pathogenic
Escherichia coli’ (aPEC) stam in vleeskippen of SPF leghennen

Looptijd van het project
Jan 2020 - Mei 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
APEC, pathogeniciteit/veiligheid, vaccin
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Infecties met aPEC kunnen in de pluimveesector leiden tot belangrijke economische
wetenschappelijke
onbekenden,
of verliezen door een afname in de productie. Om dergelijke ziektebeelden te bestrijden
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die wordt antibioticatherapie frequent ingezet. Echter worden deze aPEC (en andere E. coli)
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

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

Indien uit deze proefopzet blijkt dat een gemodificeerde aPEC stam (sterke afname in
virulentie) voldoende veiligheid en efficaciteit vertoont met betrekking tot het tegengaan
van de pathogeniciteit van een virulente aPEC infectie, kan dergelijke stam gebruikt
worden als algemeen vaccin tegen aPEC infecties.

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?

60 ROSS 308 broilers, 60 SPF leghennen, 20 leghennen

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

Indien 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
veiligheid en efficaciteit grondig bestudeerd te worden. Er is momenteel geen alternatief
voor in vivo experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het minimum aantal dieren dat vooropgesteld wordt door de Europese Farmacopee voor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het de evaluatie van de veiligheid van vaccins wordt hier gehanteerd. Daarnaast werd een
sample size berekening uitgevoerd om een statistisch verantwoord aantal proefdieren te
minimum aantal dieren wordt gebruikt
bekomen.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project

Evaluatie van de equivalentie in efficaciteit van een
nieuwe meloxicam suspensie in varkens.

Looptijd van het project

2 weken

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)lameness, arthritis, pig, amphotericin B
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Dit is een proef om de equivalentie in efficaciteit na te
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of gaan tussen een nieuw generisch product en het
wetenschappelijke of klinische noden die product dat reeds op de markt is.
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De resultaten van deze proef zullen gebruikt worden
voortvloeien uit dit project (hoe kan voor de registratie van een generisch veterinair
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden geneesmiddel.
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat In totaal zullen 64 biggen geïncludeerd worden.
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?

In deze proef zal mankheid experimenteel geïnduceerd
worden in alle dieren. Hierdoor zullen de dieren ernstig
manken, maar hun sociaal gedrag is wel nog steeds
normaal. Bovendien kunnen ze nog steeds vrij drinken
en eten. Op het einde van de proef zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
Voor dit type registratiestudies zijn proeven op dieren
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren vereist.
te gebruiken en waarom er geen alternatieve
dierloze methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

Een sample size berekening werd uitgevoerd op basis
van non-inferiority design.
De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor het
geneesmiddel op de markt zal worden gebracht.
Dagelijks zal het welzijn, de gezondheid en de mate
van lijden geëvalueerd worden. Wanneer humane
eindpunten bereikt worden, zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.
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Titel van het project
Immunogeniciteit van geïnactiveerde Salmonella Enteritidis vaccins conform Ph.EUR
Looptijd van het project
07 Februari 2020 tot 07 December 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

135 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie, cloacale staalname en bloedafname. 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 geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2520).
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.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van een coccidiostaticum in konijnen experimenteel
geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project
37 dagen (31/03/2020 tot 07/05/2020)
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Coccidiostaticum, coccidiosis, vleeskonijn
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de studie is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum tegen Eimeria
wetenschappelijke
onbekenden,
of spp. te bepalen bij konijnen. De werkzaamheid van dit product zal vergeleken worden
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die met een IUC groep (geïnfecteerde, niet behandelde groep) en een UUC groep (niet
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
geïnfecteerde, niet behandelde groep).
Doelstelling van het project

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

Deze studie kadert in het registratie dossier van een coccidiostaticum. Bewijs van
werkzaamheid van een coccidiostaticum is vereist volgens VERORDENING (EG) Nr.
429/2008 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2008 tot vaststelling van voorschriften ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de
verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
bij benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten 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.

135 SPF konijnen
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,

Bij deze proef willen we de werkzaamheid van een coccidiostaticum nagaan bij
gespeende konijnen.
Eimeria species zijn moeilijk in vitro te kweken, dus is het niet mogelijk om in vitro na te
kijken of het testproduct de Eimeria spp. afdoodt. Daarom zijn alternatieven zonder
proefdieren geen optie.
Men wil ook net de efficaciteit in het levende dier aantonen. Proeven op levende dieren
zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Deze proef werd in
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het het verleden al uitgevoerd. Heruitvoering van deze proef is vereist door regelgeving.
Deze proef is nodig voor de herregistratie van het testproduct
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Coccidiose schaadt de darmgezondheid van konijnen. Coccidiose soorten zijn diersoort
specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op konijnen. De
algemene gezondheid zal meermaals per dag opgevolgd worden. Met 15 replicaten per
groep zouden we een verbetering van 4.2% in lichaamsgewicht moeten kunnen
aantonen. Poweranalyse gebeurde aan de hand van data verworven in vroegere
efficaciteitsproeven bij konijnen en met behulp van onderstaande formule (Whitley and
Ball, 2002, https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc1521).
n = 2*stdev²*(Zα+Zβ)²/( δ)²
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Titel van het project

Training van algemene handelingen bij kippen, varkens
en konijnen.

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)training, pig, chicken, rabbit, blood
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Deze aanvraag zal worden om gebruikt om de
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of dierverzorgers binnen het bedrijf te traininen in de
wetenschappelijke of klinische noden die verschillende handelingen die uitgevoerd worden op
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
kippen, varkens en konijnen. Voorbeelden van
handelingen zijn, maar niet gelimiteerd tot, bloed
nemen, orale bolussen geven, tracheale en cloacale
swabs nemen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Training van het personeel zodat zij efficienter en beter
voortvloeien uit
dit project
(hoe kan de handelingen met de dieren kunnen uitvoeren.
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 Verspreid over 5 jaar, zullen 500 kippen, 100 konijnen
is bij benadering het aantal van deze dieren?
en 100 varkens gebruikt worden.
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van
de dieren?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren
te gebruiken en waarom er geen alternatieve
dierloze methode kan gebruikt worden.

De verwachtte ernstgraad is licht, vermits slechts 1
techniek per dier zal worden getraind. Er zullen telkens
dieren afkomstig uit een andere proef gebruikt worden.
Na afloop van de training worden de dieren
geëuthanaseerd.

Training van dierhandelingen zijn nog steeds het
meest efficient op echte dieren. Het gaat bovendien
steeds over dieren die herbruikt worden wanneer zij uit
een proef gehaald worden.

Bij dit soort trainingen kan geen sample size
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het berekening uitgevoerd worden. Er worden echter enkel
overschotdieren of dieren afkomstig uit afgelopen
minimum aantal dieren wordt gebruikt
proeven gebruikt.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

De gebruikte diersoorten zijn deze waarop de
handelingen ook effectief worden uitgevoerd. Zo is de
training het meest efficient. Er wordt telkens slechts 1
techniek getraind per dier. Na afloop van de training
worden de dieren geëuthanaseerd.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

De gebruikte diersoorten zijn deze waarop de
handelingen ook effectief worden uitgevoerd. Zo is de
training het meest efficient. Er wordt telkens slechts 1
techniek getraind per dier. Na afloop van de training
worden de dieren geëuthanaseerd.
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Titel van het project

Dosis respons studie van een voederadditief in de
behandeling tegen experimenteel geïnduceerde
chronische inflammatie in gespeende biggen.

Looptijd van het project

36 dagen

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)LPS, inflammatie, varken, additieven
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Tijdens deze proef zal experimenteel chronische
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of inflammatie geïnduceerd worden in biggen die al dan
wetenschappelijke of klinische noden die niet voeder gegeten hebben met het te testen product
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
in drie verschillende concentraties. Het effect op
voederinname en lichaamsgewicht wordt geëvalueerd
om zo de meest effectieve dosis te selecteren.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Het te testen natuurlijk voederadditief kan de
gezondheid van varkens verbeteren. Vooral in het
geval van subklinische infecties die meestal niet of te
laat opgemerkt worden door de boer of dierenarts.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat In totaal zullen 60 biggen gebruikt worden vanaf de
is bij benadering het aantal van deze dieren?
leeftijd van 21 dagen.
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van
de dieren?

De verwachte graad van ernst is matig. De dieren
zullen ongemak ondervinden bij het nemen van bloed
(1 keer tijdens de proef), intra-peritoneale injecties (3
keer tijdens de proef) en het scheren van een stuk rug.
De injecties in de buik met een bacterie zullen een lage
graad van infectie veroorzaken waardoor de biggen
minder zullen eten en licht depressief zijn.

Toepassing van de 3Vs
In een dosis respons proef is het belangrijk te werken
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren in de doeldiersoort om zo representatief mogelijke
te gebruiken en waarom er geen alternatieve resultaten te kunnen verkrijgen.
dierloze methode kan gebruikt worden.
Een sample size berekening werd uitgevoerd op basis
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het van preliminaire data.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor het
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
additief op de markt zal worden gebracht. Dagelijks zal
het welzijn, de gezondheid en de mate van lijden
geëvalueerd worden. Wanneer humane eindpunten
bereikt worden, zullen de dieren geëuthanaseerd
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 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor het
additief op de markt zal worden gebracht. Dagelijks zal
het welzijn, de gezondheid en de mate van lijden
geëvalueerd worden. Wanneer humane eindpunten
bereikt worden, zullen de dieren geëuthanaseerd
worden.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

05/03/2020 tem 26/03/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

396 Ross 308 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E.
acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er mogelijks
een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project

Doeltreffendheid van Coxar® bij de bestrijding van coccidiose bij kalkoenen, onder
floorpen-omstandigheden

Looptijd van het project
11 maart tot 4 juli 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Coccidiose, kalkoenen, EFSA
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze proef is de werkzaamheid van een coccidiostaticum bij de
wetenschappelijke
onbekenden,
of behandeling en bestrijding van coccidiose bij kalkoenen te evalueren. De werkzaamheid
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zal worden beoordeeld aan de hand van primaire parameters zoals de uitscheiding van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
oöcysten, de score van darmlaesies en gewichtstoename. Deze parameters zullen
worden vergeleken met een positieve en negatieve controlegroep. De studie zal worden
uitgevoerd volgens de "Guidance on the assessment of the efficiency of feed additives",
en volgens de VICH GL9 Good Clinical Practice (GCP) richtlijnen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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?

Het huidige onderzoek is opgezet voor regelgevingsdoeleinden, teneinde de nodige
gegevens te verkrijgen ter ondersteuning van de aanvraag voor het in de handel
brengen van anticoccidiaire toevoegingsmiddelen voor bepaalde diersoorten na
beoordeling van de werkzaamheid.
858 kalkoenen
De vogels zullen een beperkt ongemak (P1) ondervinden tijdens de toediening van het
inoculum. Een matig (P2) ongemak wordt verwacht als gevolg van de challenge. Het
verwachte lijden zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust en een mogelijke tijdelijke
lusteloosheid van enkele dagen.
Indien de klinische/gedragsmatige eindpunten bij de mens optreden, zal het betrokken
dier worden geëuthanaseerd. Deze eindpunten worden dagelijks geëvalueerd. Indien
een hoge morbiditeit optreedt, zullen de dieren tweemaal per dag worden geobserveerd
en, indien nodig, geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Coccidiose-infectie tast de darmgezondheid van kalkoenen aan. Omdat Eimeria-soorten
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gastheerspecifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten worden gebruikt. Alternatieven
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze zonder proefdieren zijn nog niet gelijkwaardig gebleken.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het vereiste aantal proefdieren was gebaseerd op ruwe gegevens van eerdere studies
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het met een soortgelijke opzet maar met andere testproducten en inocula.
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.

De algemene gezondheidstoestand wordt dagelijks gecontroleerd. Elke gebeurtenis die
het welzijn of de gezondheid van de dieren in gevaar kan brengen, zal aan de
bedrijfsdierenarts worden gemeld. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige maatregelen treffen, dit is te allen tijde mogelijk. De Europese
richtlijnen inzake huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

13/03/2020 tem 02/04/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.

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

Coccidiose 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.

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?

600 Ross 308 vleeskippen

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

De 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Evaluatie van Monimax-Sacox programma ten opzichte van Maxiban-Monteban
programma in broilers onder floorpen condities

Looptijd van het project

05/03/2020 tem 14/04/2020 (40 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
van de studie is om de werking van bepaalde coccidiostatica programma’s ter
controle van coccidiose bij broilers te bepalen.

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

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.

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

540 Ross 308 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 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Evaluatie van de gevoeligheid van geattenueerde E.
brunetti en E. necatrix vaccinstammen tegen
verscheidene anticoccidiose producten

Looptijd van het project

23 april 2020 - 14 mei 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Coccidiostatica, vleeskip
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Het doel van de studie is om de werkzaamheid van
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of coccidiostatica bij broilers te bepalen. Hierbij zullen
wetenschappelijke of klinische noden die vleeskippen experimenteel geïnfecteerd worden met
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
een gecontroleerde dosis van Eimeria species (zuivere
stammen).
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 660 vleeskippen (mannetjes)
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)

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 gastheerspecifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt
worden om de werkzaamheid van coccidioseeffectieve 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

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het basis van vergelijkbare studies in het verleden,
ervaring en daarmee werd sample size berekening
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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 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
om leefruimte

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

P20143-FP: Bepalen van de efficaciteit van middellange keten vetzuren in voeder in de
behandeling tegen een experimenteel geïnduceerde bacteriële enteritis in vleeskippen
gehuisvest in commerciële stalcondities.
09 januari 2020 tot 27 februari 2020

Dysbacteriose, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van drie cocentraties van middellange
wetenschappelijke
onbekenden,
of keten vetzuren op groei en darmgezondheid na experimentele inductie van dysbacteriose
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die (verstoorde darmflora) bij vleeskippen na te gaan. Deze behandelingen zullen vergeleken
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
worden met een geïnfecteerde niet-behandelde groep.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of Dysbacteriose kan relatief eenvoudig bestreden worden met antimicrobiële middelen.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Omwille van resistentie ontwikkeling staat het gebruik van deze antimicrobiële middelen
onder druk. Gedurende de laatste jaren werden verschillenden producten op de markt
dieren? (Maximaal 700 karakters)
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

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.

1080 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 die evenwaardige resultaten opleveren.
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn
gedocumenteerd in de proefaanvraag.
Dysbacteriose schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden zal de
studie uitgevoerd worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn voor deze
toepassing 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.
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Doeltreffendheid
van
in
verschillende
doses
toegediend voederadditief tegen de uitdaging met
Eimeria spp. bij kippen in legbatterij-omstandigheden

Looptijd van het project

23 april 2020 - 14 mei 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Coccidiostatica, vleeskuikens, doeltreffendheid
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Het doel van de studie is de werkzaamheid van
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of coccidiostatica
bij
vleeskuikens
te
bepalen.
wetenschappelijke of klinische noden die Vleeskuikens zullen experimenteel worden besmet met
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
een gecontroleerde dosis Eimeria-soorten (zuivere
stammen).
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit
dit project
(hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose is een belangrijke endemische ziekte bij
pluimvee die een grote impact heeft binnen de
pluimvee-industrie. Voortdurend onderzoek naar
alternatieven (gezien de toenemende resistentie die
optreedt) voor standaard coccidiostatica en eventueel
lagere doseringen van bestaande producten dragen bij
aan de economische belangen van de fokker,
vermindert het gebruik van geneesmiddelen door
efficiënter gebruik en verhoogt het dierenwelzijn door
minder coccidiose-gerelateerde problemen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 420 vleeskuikens (mannelijk)
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)

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-infectie schaadt de darmgezondheid van
vleeskuikens.
Aangezien
Eimeria-soorten
gastheerspecifiek
zijn,
kunnen
geen
andere
diersoorten worden gebruikt om de doeltreffendheid
van
coccidiose-bevorderende
middelen
bij
vleeskuikens te evalueren. Alternatieven zonder
proefdieren zijn geen optie.

Coccidiose-infectie schaadt de darmgezondheid van
Aangezien
Eimeria-soorten
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren vleeskuikens.
zijn,
kunnen
geen
andere
te gebruiken en waarom er geen alternatieve gastheerspecifiek
diersoorten worden gebruikt om de doeltreffendheid
dierloze methode kan gebruikt worden.
van
coccidiose-bevorderende
middelen
bij
vleeskuikens te evalueren. Alternatieven zonder
proefdieren zijn geen optie.
Het vereiste aantal proefdieren werd geraamd op basis
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het van ervaring met vergelijkbare studies in het verleden,
zodat de steekproefgrootte werd berekend. Omdat het
minimum aantal dieren wordt gebruikt
efficiëntieprofiel van elk veldisolaat anders is, kunnen
de resultaten van andere AST's niet worden
geëxtrapoleerd. Dieren die niet aan de selectiecriteria
voldoen, zullen zo veel mogelijk voor andere
doeleinden worden gebruikt (zoals replicaties,
dosistitratie, opleidingsdoeleinden).
Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifiek; bovendien
zijn in vivo tests nodig om het effect op alle
levensstadia van de parasiet te beoordelen. De dieren
worden dagelijks geobserveerd en geëuthanaseerd
wanneer de menselijke eindpunten zijn bereikt. Elke
gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de
dieren bedreigt, wordt meegedeeld aan de dierenarts
van het bedrijf. Indien nodig zal deze dierenarts de
nodige stappen ondernemen. De Europese richtlijnen
inzake de huisvesting van dieren zullen worden
nageleefd, met uitzondering van de minimumgrootte
om van de leefruimte.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
1/5/2020 tot 19/6/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Enteritidis, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te
verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen noodzakelijk voor
registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.
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Titel van het project
P20071-FP Beoordeling van de doeltreffendheid van het anticoccidium Coxiril bij de
bestrijding van coccidiose bij vederwild in grondhokomstandigheden
Looptijd van het project
14Apr2020 - 6Mei2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
coccidiosis, patrijzen, laesiescores
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is de doeltreffendheid van Coxiril (diclazuril) bij jachtvogels te
wetenschappelijke
onbekenden,
of onderzoeken tegen de nadelige effecten van coccidiose na experimentele infectie met
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die een gecontroleerde dosis (geïsoleerd uit het veld). Twee verschillende isolaten zullen
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
worden getest bij patrijzen onder floorpen omstandigheden.
De behandelingsgroep zal worden vergeleken met een geïnfecteerde onbehandelde
controlegroep (IUC).
Doelstelling van het project

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

Coccidiose blijft een van de economisch belangrijkste ziekten in de pluimveesector die
veelvuldig voorkomt. De preventie van coccidiose hangt in de eerste plaats af van een
gezond en doeltreffend beheerssysteem, maar dat is vaak niet voldoende om
besmetting van de dieren in pluimveestallen te voorkomen. De toevoeging van middelen
om coccidiose-infectie onder controle te houden is essentieel geworden.

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?

150 patrijzen
Tijdens de acute fase van de infectie, namelijk de eerste 7 dagen na de inoculatie,
zullen de dieren naar verwachting een beperkt (P1) tot matig (P2) ongemak
ondervinden. Dit kan zich uiten in vermindering van de eetlust, diarree en een mogelijke
lusteloosheid. Volgens de virulentietest voor het gebruikte inoculum (I20051-DT) leden
de vogels aan 53% sterfte en is het dus waarschijnlijk dat ook ernstig (P3) lijden
optreedt. De mate van lijden wordt tijdens het onderzoek gecontroleerd en geëvalueerd.
Bij twijfel wordt een dierenarts geraadpleegd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het laboratoriummodel voor de replicatie van Eimeria en de beoordeling van hun
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te pathogene werking bestaat nog niet, zodat er geen alternatief is voor het gebruik van
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze levende briden
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
De huidige studie is een "proof of concept" en hiervoor is het minimale aantal vogels met
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minder replicaten per groep gebruikt, overeenkomstig de toegestane ruimte (Richtlijn
2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke
minimum aantal dieren wordt gebruikt
doeleinden worden gebruikt).
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 coccidiosesoorten zijn gastheerspecifiek. Daarom kunnen geen andere diersoorten
worden gebruikt om de parasiet te vermeerderen of om de darmlaesies te bestuderen.
De algemene gezondheidstoestand zal dagelijks worden gecontroleerd. Elke
gebeurtenis die een bedreiging vormt voor het welzijn of de gezondheid van de dieren
zal worden meegedeeld aan de dierenarts van het bedrijf. Indien nodig zal deze
dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige stappen ondernemen.

279
Titel van het project
Productie van oöcysten van twee verschillende Eimeria spp bij vleeskippen
Looptijd van het project
22-04-2020 tot 23-05-2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Eimeria spp, replicatie, vleeskuikens
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
je
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de huidige studie is de replicatie en productie van grote hoeveelheden
wetenschappelijke
onbekenden,
of zuivere lijnen (één soort) van kippen-Eimeria oöcysten bij vleeskippen. Deze proef is
wetenschappelijke
of klinische
noden
die aangevraagd voor de massaproductie van antigeen dat door de Sponsor voor
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
verschillende doeleinden zal worden gebruikt.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Eimeria spp zijn gastheerspecifieke protozoaire parasieten met een complexe
dieren? (Maximaal 700 karakters)
levenscyclus bestaande uit ongeslachtelijke en seksuele stadia. Door deze complexiteit
in de levenscyclus is de voortplanting van deze parasieten alleen mogelijk in levende
dieren. Het infectieuze stadium van de Eimeria is een resistent exogeen stadium, de
oöcyst, in zijn gesporuleerde vorm. Daarom is het voor experimentele infecties
noodzakelijk grote hoeveelheden oöcysten in levende dieren te produceren door ze te
infecteren met doses die lagere nubers oöcysten bevatten. Experimentele infecties met
kippen-Eimeria worden voor verschillende doeleinden uitgevoerd, zoals
- klinisch onderzoek door besmetting van dieren met gecontroleerde doses oöcysten
- om de werkzaamheid van coccidiostatica te testen, bv. voor registratiedoeleinden
volgens de Europese wetgeving EG nr. 1831/2003
- om nieuwe/bestaande producten te screenen op hun werking tegen coccidiose
- voor de productie van verzwakte oöcysten voor gebruik als vaccins.

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.

210 vleeskippen (Ross 308) "
Van de zeven Eimeria-soorten die kippen besmetten, wordt E. maxima beschouwd als
zeer pathogeen, terwijl E. mitis wordt beschouwd als een soort met een lage
pathogeniteit. Voor reproductiedoeleinden worden echter lagere doses inocula gebruikt,
waarvan niet wordt verwacht dat ze pathologische effecten veroorzaken, zodat de
dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden van een infectie met E. maxima.
Een beperkt (P1) ongemak kan zich uiten in lethargie en verlies van eetlust enkele
dagen na de inoculatie.

Eimeria spp hebben een complexe levenscyclus met aseksuele en seksuele stadia,
alsook intracellulaire en extracellulaire stadia, zodat hun replicatie tot dusver alleen
mogelijk is in vivo met behulp van levende dieren om de natuurlijke wijze van infectie na
te bootsen.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
De opbrengst aan oöcysten is nauwelijks voorspelbaar en staat vaak niet in verband
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het met het aantal oöcysten in het inoculum. Om op een geschikt tijdstip na de inoculatie
een grote hoeveelheid oöcysten bevattende feces te verkrijgen, zoals gevraagd door de
minimum aantal dieren wordt gebruikt
opdrachtgever, wordt het aantal in de studie gebruikte kippen afgestemd op de
uitscheiding van feces (opbrengst per kip), overeenkomstig de ervaring met eerdere
studies.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 spp. zijn zeer gastheerspecifiek, wat betekent dat Eimeria bij kippen alleen bij
kippen voorkomt en zich daar vermenigvuldigt, zodat geen andere dier- of
pluimveesoorten kunnen worden gebruikt. De algemene gezondheidstoestand wordt
dagelijks gecontroleerd. Elke gebeurtenis die een bedreiging vormt voor het welzijn of
de gezondheid van de dieren zal aan de bedrijfsdierenarts worden gemeld. Indien nodig
zal deze dierenarts de dieren onderzoeken en de nodige maatregelen nemen.
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Titel van het project
Stijging van virulentie test van een Salmonella Enteritidis vaccin conform Ph.EUR
Looptijd van het project
15/5/2020 tot 3/7/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit, virulentie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze Salmonella kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een nieuw vaccin. De mogelijkheid tot terugkeer in
virulentie wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

62 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor levende Salmonella vaccins
(04/2013:2520).
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.
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Titel van het project

Virulentietest van een parentale E. mitis stam &
Pathogeniciteitstest van een geattenueerde versus
parentale E. mitis stam

Looptijd van het project

22 mei 2020 - 02 juli 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Coccidiosis, SPF leghennen, virulentie, pathogeniciteit
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Het doel van deze studies is om de pathogeniciteit te
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of testen van een parentale E. mitis stam om zo de juiste
wetenschappelijke of klinische noden die pathogene dosis te bepalen die reductie in
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
lichaamsgewichttoename en voederconversie (P20111CAGE) alsook om de pathogeniciteit van een
geattenueerde Eimeria mitis stam te evalueren ten
opzichte van deze parentale E. mitis stam (P20113CAGE) bij SPF leghennen. Dit met zicht om deze
geattenueerde stam later te gebruiken voor
vaccinatiedoeleinden
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.
Met deze studie gaan we de pathogeniciteit en
virulentie met als finale doel de ontwikkeling van een
nieuw coccidiose vaccin mogelijk te maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 360 SPF leghennen
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

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.

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

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid
van kippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek
zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden
om de pathogeniciteit van deze Eimeria mitis stam te
evalueren bij kippen. Alternatieven zonder proefdieren
zijn geen optie.

Om het nodige aantal proefdieren te bepalen werd een
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het sample size berekening uitgevoerd.
Daarnaast wordt het minimum aantal dieren dat
minimum aantal dieren wordt gebruikt
vooropgesteld wordt door de Europese Farmacopee
voor de evaluatie van de pathogeniciteit van een
coccidiose vaccin in acht genomen.

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 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
om leefruimte

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Mycoplasma gallisepticum stam MYCAV419 dosisoptimalisatieproef

Looptijd van het project

24 april 2020 t/m 13 mei 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Mycoplasma gallisepticum, challenge dosis, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de huidige proef is optimalisering van de dosering van de Mycoplasma
wetenschappelijke
onbekenden,
of gallisepticum (MG)-stam MYCAV419 (Europese stam) en vervolgens gebruik bij het
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die opnieuw testen van het Vaxsafe®MG ts-304-vaccin. Dit vaccin wordt momenteel in
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Australië gebruikt onder een Minor use/Minor Species (MUMS) vergunning en is een
veelbelovende optie om de ontbrekende lacune in de bescherming van kalkoenen tegen
ernstige MG-infecties op te vullen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Mycoplasma gallisepticum (MG) is wereldwijd de oorzaak van chronische
ademhalingsziekte bij kippen en kalkoenen. Er zijn momenteel drie geregistreerde
vaccins voor de preventie van de ziekte bij kippen, maar deze vaccins zijn om
verschillende redenen niet geschikt bevonden voor gebruik bij kalkoenen. Optimalisering
van de dosis is noodzakelijk voor het testen van de werkzaamheid van levende MGvaccins vanwege de hoge gevoeligheid van kalkoenen voor infectie met virulente MG
wiltd-type stammen. Nadat de opmtimale dosis is bepaald, zal deze dienen als model
voor het opnieuw testen van het Vaxsafe MG ts-304 vaccin bij kalkoenen, een noodzaak
voor het verbeteren van de preventie van deze seriuos ziekte in de kalkoenhouderij.

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?

40 vleeskalkoenen
Kalkoenen worden beschouwd als zeer gevoelig voor MG-infecties en de stam die in de
huidige studie werd gebruikt, bleek pathogeen te zijn voor deze diersoort. Daarom
kunnen de vogels die het challenge inoculum krijgen matig (P2) tot ernstig (P3) ongemak
ondervinden, maar sterfte is tot nu toe niet voorgekomen. Het lijden uit zich in een
moeizame ademhaling, niezen en snotteren met zwelling van de infraorbitale sinussen en
algemene apathie. Om deze redenen zullen de dieren in de periode na de challenge
tweemaal per dag worden gemonitord en zullen de menselijke eindpunten worden
gebruikt om het lijden van de proefdieren te voorkomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het onderzoek betreft het testen van de MG-vaccins die bestemd zijn voor gebruik bij
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te kalkoenen en daarom zijn geen andere dier- of pluimveesoorten geschikt voor dit doel.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
De huidige studie volgt de richtsnoeren van de algemene monografie van de Europese
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid van veterinaire bacteriële vaccins
(04/2013: 50206) met betrekking tot de aantallen vogels die zijn aangepast aan de ruimte
minimum aantal dieren wordt gebruik.
voor de gebruikte soort, zoals vastgesteld in Richtlijn 2010/63/EU van de Raad
betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden
gebruikt.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
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 tast de ademhalingswegen van kippen en kalkoenen aan, zodat alleen deze dieren
geschikt zijn voor gebruik in een test zoals hier beschreven. In geval van een
gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren in gevaar brengt, zal de
dierenarts van het bedrijf worden ingelicht. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. De Europese richtlijnen betreffende de
huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project
Stijging van virulentie test van een Salmonella Typhimurium vaccin conform Ph.EUR
Looptijd van het project
15/5/2020 tot 3/7/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit, virulentie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze Salmonella kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een nieuw vaccin. De mogelijkheid tot terugkeer in
virulentie wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

62 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor levende Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.
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Titel van het project

Een toxicokinetiek studie om de werking
verschillende mycotoxine binders aan te tonen.

Looptijd van het project

14 dagen

van

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)mycotoxines, varken, binder
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Met deze studie wensen we na te gaan of een
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of veevoederadditief de schadelijke effecten van
wetenschappelijke of klinische noden die schimmelgiften bij varkens kan ongedaan maken.
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
Schimmels op planten kunnen schadelijke stoffen
aanmaken, mycotoxines genaamd. Wanneer deze
stoffen in het diervoeder zitten, zorgen ze voor schade
bij het dier (zoals minder snel groeien). De
veevoedersector heeft producten op de markt
gebracht, mycotoxine binders genaamd, die deze
mycotoxines mogelijks kunnen binden in de darm en
zo het schadelijk effect teniet doen. De doelstelling van
deze studie is om het effect van een mycotoxine binder
na te gaan ten opzichte van vier verschillende
mycotoxines bij varkens, namelijk deoxynivalenol,
zearalone, aflatoxine B1 en ochratoxine A.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit
dit project
(hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Als dit product een gunstige werking heeft, en dus de
schadelijke effecten van het mycotoxine kan teniet
doen, dan kan dit product ingezet worden in de
veehouderij wanneer dit mycotoxine aanwezig is in het
diervoeder. Dit zal leiden tot een verbeterde
diergezondheid.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat In totaal zullen 72 biggen gebruikt worden vanaf de
is bij benadering het aantal van deze dieren?
leeftijd van 6 weken.
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het 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)

De verwachte graad van ernst is matig. De dieren
zullen ongemak ondervinden bij het nemen van bloed
en de toediening in de maag. De gebruikte dosis van
het mycotoxine geeft geen aanleiding tot schadelijke
effecten bij het dier. Een derogatie wordt aangevraagd
om de dieren opnieuw in de voedselketen te brengen.

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 dat dezelfde resultaten kan
genereren.
Een sample size berekening werd uitgevoerd op basis
van data uit een vorige gelijkaardige proef.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

Een sample size berekening werd uitgevoerd op basis
van data uit een vorige gelijkaardige proef.
De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor het
additief op de markt zal worden gebracht. Dagelijks zal
het welzijn, de gezondheid en de mate van lijden
geëvalueerd worden. Wanneer humane eindpunten
bereikt worden, zullen de dieren geëuthanaseerd
worden.
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Titel van het project

Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
15/5/2020 tot 3/7/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Typhimurium, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze Salmonella kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.

286
Titel van het project

Screening test to investigate the tolerance profiles of different recent field isolates
against two anticoccidials, Coxiril and Coxidin.

Looptijd van het project

26/05/2020 tem 17/06/2020 (23 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
van deze studie is om het tolerantieprofiel van verschillende recente Eimeria
veldisolaten tegen two coccidiostatica bij vleeskippen te bepalen. Hierbij zullen
vleeskippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria
species die geïsoleerd werden uit het veld.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

300 Ross 368 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E.
acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er mogelijks
een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project

Evaluatie van een flubendazolformule toegediend in
drinkwater bij leghennen die kunstmatig besmet zijn
met Ascaridia galli

Looptijd van het project

27/07/2020 tot 13/10/2020 (78 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Anthelminticum, resistentie, leghennen, Ascaridia galli
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. De
werkzaamheid
van
het
anthelminticum
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of (flubendazolformule) bij vogels die kunstmatig zijn
wetenschappelijke of klinische noden die besmet met Ascaridia galli zal worden geëvalueerd.
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
Een met een referentieproduct behandelde groep zal
worden opgenomen, evenals een onbehandelde
controlegroep. In totaal zullen 3 groepen, met 24
vogels per groep, worden onderzocht.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit
dit project
(hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum en Capillaria
obsignata zijn de meest relevante gastro-intestinale
parasieten bij kippen. Door de invoering van de EU
richtlijn 1999/74/EC en het daaruit voortvloeiende
verbod op de conventionele batterijkooien voor
legkippen, is het voorkomen van gastro-intestinale
parasieten de laatste tien jaar sterk toegenomen en het
opnieuw opduiken van deze parasieten is een grote
zorg voor de eierindustrie. Ascaridia galli kan een
ernstige klinische presentatie veroorzaken die
uiteindelijk leidt tot aanzienlijke economische verliezen,
als gevolg van een verminderde toename van het
lichaamsgewicht, een verminderde voederconversie,
een daling van de eileg en een verhoogde sterfte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 72 legkippen
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?

Kippen zullen een licht (P1) ongemak ondervinden van
de orale maagsonde op D0. Dit ongemak zal een paar
seconden duren.
Voor de infectie richten we ons op een dosis van 200
(zoals aanbevolen in de VICH GL 21-richtlijn voor
Ascaridia galli), die 36 volwassen wormen oplevert.
Als gevolg van de infectie (geen hoge infectiegraad)
kunnen de vogels P2 lijden, wat leidt tot verminderde
voederopname en verminderd lichaamsgewicht.
Aan het einde van de proef zullen alle vogels worden
geëuthanaseerd en zal een necropsie worden verricht
voor het tellen van de wormen.

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

Gezien de prevalentie van darmwormen bij legkippen
is het logisch dat voor het testen van de werkzaamheid
van anthelmintica ook legkippen worden gebruikt.
VICH GL 21 bepaalt ook dat de testvogels klinisch
gezond moeten zijn en representatief voor de leeftijd,
het geslacht en de klasse waarvoor het
testanthelminticum zal worden gebruikt. In het
algemeen moeten de dieren jong zijn en van een ras
dat gevoelig is voor worminfecties.

Het aantal vogels dat nodig is om een verschil in
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het wormentelling tussen de test- en controlegroep aan te
tonen, werd geschat op basis van de resultaten van
minimum aantal dieren wordt gebruikt
eerdere proeven. De volgende formule werd gebruikt:
n = (Zα/2 + Zβ)² * (p1(1-p1)+p2(1-p2))/(p1-p2)² (Dohoo
et al., 2003).
Met
Zα/2 = 95ste percentiel van een standaardnormale
verdeling = 1,96
Zβ = 80e percentiel van een standaardnormale
verdeling = 0,84
p1 = a priori-schatting voor het aandeel positieve
wormtellingen in de controlegroep = 0,8
p2 = a priori schatting voor het aantal positieve
wormen in de testgroep = 0,43
Op basis van deze berekeningen betekent dit dat 24
vogels per groep moeten worden geïncludeerd.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum en Capillaria
obsignata zijn de meest relevante gastro-intestinale
parasieten bij kippen. Door de implementatie van de
EU richtlijn 1999/74/EC en het daaruit voortvloeiende
verbod op de conventionele batterijkooien voor
legkippen, is het voorkomen van gastro-intestinale
parasieten de afgelopen tien jaar dramatisch
toegenomen en het opnieuw opduiken van deze
parasieten is een grote zorg voor de eierindustrie.
Gezien de prevalentie van darmwormen bij legkippen,
is het logisch dat vogels die van nature met wormen
besmet zijn, ook legkippen zijn.
Het welzijn van de vogels zal dagelijks worden
gecontroleerd en bij twijfel zal een dierenarts worden
geraadpleegd.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

26/05/2020 tem 17/06/2020 (23 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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?

770 Ross 308 vleeskippen

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

De 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 ongemak tot sterfte (P3) 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

26/05/2020 tem 17/06/2020 (23 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke of klinische noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

300 Ross 308 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn
met E. acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er
mogelijks een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project
Evaluatie van de efficaciteit van levende (orale) Salmonella spp. vaccins in vleeskippen.
Looptijd van het project
05/06/2020 tot 03/07/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, efficaciteit, vleeskippen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

2 x 50 ROSS 308 vleeskippen
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.

Er werd een sample size berekening gedaan. Deze werd gespecifieerd in de aanvraag.

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.
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Titel van het project
P20193-FP: Beoordeling van de efficaciteit van een Clostridium Perfringens type A
vaccin tegen drie verschillende clostridium stammen en alpha toxine.
Looptijd van het project
19/06/2020 - 23/07/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van een nieuw vaccin op mortaliteit te
wetenschappelijke
onbekenden,
of beoordelen na experimentele inductie van necrotische enteritis bij vleeskippen. Er
wetenschappelijke of klinische noden
die zullen vier geïnfecteerde niet-behandelde groepen geïncludeerd worden die telkens
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
met een andere bacteriële stam besmet worden. Daarnaast zijn er vier geïnfecteerde
gevaccineerde groepen en is er een gezonde controle groep.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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?

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 werd intensief
onderzoek uitgevoerd naar een vaccin dat mogelijks een alternatief kan bieden voor
antimicrobiële middelen.
810 vleeskippen
We verwachten dat de dieren ernstig (P3) ongemak zullen ondervinden (vb. diarree,
licht gedaalde voederopname) voor enkele dagen. De algemene gezondheid zal
dagelijks opgevolgd worden. Tijdens de acute fase van de infectie zal de gezondheid
tweemaal per dag geëvalueerd worden om zo sneller te kunnen ingrijpen wanneer
humane eindpunten worden bereikt. De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het
einde van de proef of voor het nagaan van de darmgezondheid.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen en kan leiden tot hoge
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te mortaliteit. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op kippen.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze Necrostische enteritis kan tot op heden niet in vitro nagebootst worden.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het zijn gedocumenteerd in de proefaanvraag. Deze aanvraag omvat 9 groepen met
telkens 90 dieren. Dit is voldoende om een reductie in mortaliteit van 50% aan te
minimum aantal dieren wordt gebruikt
tonen.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.
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Titel van het project

Efficaciteitstesten voor geattenueerde ‘Avian pathogenic Escherichia coli’ (aPEC) stam
in vleeskippen, in vergelijking met een commercieel preparaat

Looptijd van het project
mei 2020- juni 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Escherichia coli, vaccin, werkzaamheid, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Infecties met aPEC kunnen in de pluimveesector leiden tot belangrijke economische
wetenschappelijke
onbekenden,
of verliezen door een afname in de productie. Om dergelijke ziektebeelden te bestrijden
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die wrodt antibioticatherapie frequent ingezet. Echter worden deze kiemen ook gelinkt aan
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

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

Indien uit deze proefopzet blijkt dat een verzwakte 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.

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?

80 ROSS 308 broilers

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

Indien de verzwakte stam onvoldoende werkzaamheid vertoont, 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
werkzaamheid grondig bestudeerd te worden. Er is momenteel geen alternatief voor in
vivo experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Een powercalculatie werd gemaakt op basis van voorgaande resultaten in een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het vergelijkbare studie
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project

Werkzaamheid van een gist hydrolysaat en een
harszuur product op een experimentele infectie van
broilers met Salmonella Enteritidis

Looptijd van het project

juni 2020 - juli 2020 (28 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Salmonella, alternatief antibioticaresistentie, vleeskip,
werkzaamheid
Doelstelling van het project

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

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

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

neen
ja
neen

neen
neen
neen
neen

neen
Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella
bacteriën. Contaminatie van pluimveeproducten met
Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
consumptie van besmet vlees. Pre- en probiotica
kunnen een mogelijk alternatief vormen voor antibiotica
in het reduceren van Salmonella infectie in
vleeskippen en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Het doel van de studie is
om de werking van een prebiotica te bevestigen.
Indien de werkzaamheid van het product bevestigd
wordt, kan het ingezet worden voor de reductie van
Salmonella infectie bij vleeskippen en zo ook gebruik
van antibiotica (en de daaraan verbonden resistentie)
reduceren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 120 vleeskippen
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)

We verwachten maximaal een mild lijden (P1) bij de
kippen als gevolg van orale infectie en het afnemen
van 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 kippen.

Omdat de behandeling steunt op het eigen microbiota
van de kip in samenwerking met de complexe
samenstelling van het darmstelsel is het onmogelijk dit
in een ander systeem dan een levende kip na te
bootsen.
Aangezien geen voorgaande gegevens met betrekking
tot dit product in deze setup aanwezig zijn, werd een
gegronde schatting gemaakt van het nodige aantal
dieren per evaluatiedag per behandelingsgroep (zijnde
10). Dit stemt eveneens overeen met de Europese
Pharmacopeia met betrekking tot orale vaccinatie
tegen Salmonella infectie

Aangezien geen voorgaande gegevens met betrekking
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het tot dit product in deze setup aanwezig zijn, werd een
gegronde schatting gemaakt van het nodige aantal
minimum aantal dieren wordt gebruikt
dieren per evaluatiedag per behandelingsgroep (zijnde
10). Dit stemt eveneens overeen met de Europese
Pharmacopeia met betrekking tot orale vaccinatie
tegen Salmonella infectie

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. Verder zal
om
extra verrijking voorzien worden voor de dieren om aan
extra welzijn tegemoet tekomen.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
15/5/2020 tot 3/7/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Enteritidis, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te
verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen noodzakelijk voor
registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.
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Titel van het project

Immunogeniciteit van levende (orale) of geïnactiveerde Salmonella spp. vaccins
conform Europese Farmacopee

Looptijd van het project
15 oktober 2019 t.e.m. 15 oktober 2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

5000 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie en cloacale staalname of gedurende intramusculaire
injectie in geval van geïnactiveerd vaccin. 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 of
geïnactiveerde vaccins.
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.
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Titel van het project

Gevoeligheidstest met anticoccidiën bij vleeskuikens

Looptijd van het project

24/06/2020 tem 15/07/2020 (21 days)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiosis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen moet een doeltreffend beheerssysteem voor de
wetenschappelijke
onbekenden,
of bestrijding worden opgezet en uitgevoerd. De toevoeging van verschillende
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die middelen ter bestrijding van Eimeria spp. infectie is een essentiële factor
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
geworden in het fokken van vleeskuikens. Het doel van deze studie is de
doeltreffendheid te bepalen van anticoccidiale verbindingen tegen bepaalde
geïsoleerde Eimeria bij vleeskuikens. Vleeskuikens zullen geïnfecteerd worden
met een gecontroleerde dosis van uit het veld geïsoleerde Eimeria soorten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose is een belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact
heeft op de pluimvee-industrie wereldwijd. Resistentie tegen algemeen gebruikte
anticoccidialen komt vaak voor, zodat het noodzakelijk is de isolaten van Eimeria
te testen op gevoeligheid voor deze verbindingen om een adequate strategie te
implementeren. Dit draagt bij tot een grotere efficiëntie en een vermindering van
het gebruik van deze geneesmiddelen. Wanneer de juiste verbinding wordt
toegediend, neemt bovendien het welzijn van de dieren toe door de vermindering
van coccidioseproblemen.

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

400 Ross 308 vleeskippen
De dosis van het coccidiose-inoculum is zo samengesteld dat het lijden beperkt
blijft. De besmette dieren zullen naar verwachting een beperkt (P1) tot matig (P2)
ongemak ondervinden wanneer zij besmet zijn met E. acervulina en E. maxima.
Voor sommige E. tenella-stammen kan ernstig ongemak tot sterfte (P3) optreden.
Voor deze laatste wordt een sterfte van 25% aanbevolen voor registratie door de
WAAVP-richtlijnen (Holdsworth et al., 2004). Bij de meeste dieren zal het
verwachte lijden zich uiten in diarree, verlies van eetlust en mogelijk tijdelijke
lethargie van enkele dagen. Na de test worden de dieren geëuthanaseerd.

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

Coccidiose-infectie schaadt de darmgezondheid van vleeskuikens. Aangezien
Eimeria-soorten gastheerspecifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten worden
gebruikt om de doeltreffendheid van coccidiose-bevorderende middelen bij
vleeskuikens te evalueren. Alternatieven zonder proefdieren zijn in dit geval geen
optie.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het benodigde aantal laboratoriumdieren is geraamd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde berekening van de
steekproefgrootte. Omdat het pathogeniteitsprofiel van elk veldisolaat anders is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
kunnen de resultaten van andere AST-tests niet worden geëxtrapoleerd. Dieren
die niet aan de selectiecriteria voldoen, zullen zo veel mogelijk voor andere
doeleinden worden gebruikt (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifiek. Bovendien zijn in vivo tests nodig om
het effect op alle levensstadia van de parasiet te zien. De dieren worden dagelijks
geobserveerd (of 2x per dag bij een hoge morbiditeit) en geëuthanaseerd wanneer
de menselijke eindpunten zijn bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of de
gezondheid van de dieren in gevaar brengt, wordt aan de bedrijfsdierenarts
gemeld. Indien nodig zal de dierenarts de nodige stappen ondernemen. De
Europese richtlijnen inzake de huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Safety and efficacy assessment of two coccidiosis vaccines against specific
Eimeria species

Looptijd van het project

23/07/2020 - 27/08/2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Layers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Het vaccineren van kippen tegen Eimeria of parasitaire infecties
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die kan hierin een goede oplossing bieden. Het doel van deze studie is om de
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
veiligheid en de werking van een nieuw vaccin ter controle van coccidiose (o.a.
coccidiostatica, probiotica, enzymen,…) bij legkippen te bepalen. Hierbij zullen
legkippen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria
species die geïsoleerd werden uit het veld.

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

Coccidiose 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.

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?

570 Lohmann brown legkippen

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

De 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.
maxima . Dieren geïnfecteerd met E. tenella stammen kunnen mogelijks een
ernstig ongemak tot sterfte (P3) ondervinden. De dosis wordt zo gekozen dat er
maximum 10% van de kippen zou sterven niettegenstaand voor deze laatste
wordt aanbevolen om een sterfte van 25% te hebben 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 kippen. Omdat Eimeria
species gastheer-specifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden
om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij kippen.
Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie vermits deze proef deel uitmaakt
van het registratiedossier.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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 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.
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Titel van het project

Immunogeniciteit van levende (orale) of geïnactiveere Salmonella spp. vaccins met
challenge op 21 dagen

Looptijd van het project
35 dagen
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

75 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 monograaf van de Europese
farmacopee die beschrijvend is voor levende orale Salmonella vaccins.
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.
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Titel van het project

Evaluation of a flubendazole formulation administered
in drinking water in laying hens artificially infected with
Heterakis gallinarum

Looptijd van het project

27 July 2020 till 18 September 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Anthelmintic,
gallinarum

resistance,

laying

hens,

Heterakis

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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. The efficacy of the antihelmintic product (flubendazole
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of formulation) in birds artificially infected with Heterakis
wetenschappelijke of klinische noden die gallinarum will be evaluated. An group treated with a
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
reference product will be included as well as an nontreated control. In total 3 groups, with 18 birds per
group will be included.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum and Capillaria
obsignata are the most relevant gastrointestinal
parasites of chickens. Because of the implementation
of the EU directive 1999/74/EC and the consequent
ban of the conventional battery cages for laying hens,
the occurrence of gastrointestinal parasites has
dramatically increased within the past decade and their
re-emergence is of great concern to the egg industry.
H. gallinarum is usually regarded as a non-pathogenic
helminth, it can induce caecal lesions in chickens and
potentially transmit Histomonas meleagridis. The
frequent diagnosis of intestinal nematodes has led to a
significant increase in the frequency of anthelmintics in
laying flocks.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 60 laying hens
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.

Chickens will experience a mild (P1) discomfort from
the oral gavage on D0. This discomfort will be a few
seconds.
For the infection, we will target a dose of 200 (as
recommended in VICH GL 21 guideline for Ascaridia
galli), evolving in 36 adult worms.
As a result of the infection (not a high infection level),
birds can experience a P2 suffering, leading to
decreased feed intake and decreased body weight.
At the end of the trial, all birds will be euthanized and
necropsies for worm counts.

Cause of the of prevalence of intestinal worms in laying
hens, it is logical for testing efficacy of anthelmintic
products, also laying hens will be used.
VICH GL 21 also specifies that test birds should be
clinically healthy and representative of the age, sex,
and class for which the claim of the test anthelmintic is
to be made. In general, birds should be young and from
a breed that is susceptible to helminth infections.

The number of birds needed to show a difference in
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het worm counts between the test and control group was
estimated based on results of previous trials. Following
minimum aantal dieren wordt gebruikt
formula was used: n = (Zα/2 + Zβ)² * (p1(1-p1)+p2(1p2))/(p1-p2)² (Dohoo et al., 2003).
With
Zα/2 = 95th percentile of a standard normal distribution
= 1.96
Zβ = 80th percentile of a standard normal distribution =
0.84

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

p1 = a priori estimation for the proportion positive worm
counts in control group = 0.95
p2 = a priori estimation for the proportion positive worm
counts
in test
group
= 0.6 gallinarum and Capillaria
Ascaridia
galli,
Heterakis

obsignata are the most relevant gastrointestinal
parasites of chickens. Because of the implementation
of the EU directive 1999/74/EC and the consequent
ban of the conventional battery cages for laying hens,
the occurrence of gastrointestinal parasites has
dramatically increased within the past decade and their
re-emergence is of great concern to the egg industry.
Cause of the of prevalence of intestinal worms in laying
hens, it is logical that birds naturally infected with
worms, will also be laying hens.
om Wellbeing of the birds will be checked daily and in case
of doubts a veterinarian will be consulted.
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Titel van het project

Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
07/7/2020 tot 25/8/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Enteritidis, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze Salmonella kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.

301
Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

25/06/2020 tem 15/07/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose, coccidiostatica

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

550 Ross 308 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 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 v²oorkomen. 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Erkenningsnummer van de gebruiker
Titel van het project

LA 1400564
Disseminatie van levende (orale) Salmonella spp. vaccins conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
25/06/2020 - 30/09/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, disseminatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te
verkleinen. Het doel van de studie is om de duur van uitscheiding van het Salmonella
vaccin na te gaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Een goede kennis van het Salmonella vaccin zorgt ervoor dat een nog betere
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan bescherming kan geboden worden aan de gevaccineerde dieren en tegen verdere
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of verspreiding van Salmonella in het algemeen
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.

1000 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.
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.
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Titel van het project

Excretion, duration, survival and spread of Salmonella spp. vaccines (live, oral) conform
European Pharmacopeia

Looptijd van het project
1/8/2020 tot 31/12/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella spp, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te
verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen noodzakelijk voor
registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

375 SPF kippen (15 proeven met 25 dieren)
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521 en 04/2013:2520).
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.
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Titel van het project

Immunogeniciteit van levende (orale) of geïnactiveere Salmonella spp. vaccins conform
Europese Farmacopee

Looptijd van het project
7/7/2020-11/8/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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 levend Salmonella vaccin
te bevestigen drie weken na vaccinatie.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

75 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.
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.

305
Titel van het project

Vergelijking van de immunogeniciteit van een nieuw Clostridium Perfringens Type A
vaccin in een levende Salmonella vector twee en drie weken na vaccinatie.

Looptijd van het project
7/7/2020-11/8/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella, vaccin, immunogeniciteit
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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 nieuw
levend vaccin te bevestigen zowel twee als drie weken na vaccinatie.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

50 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.
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.
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Titel van het project

Evaluatie van de gevoeligheid van geattenueerde E.
necatrix
vaccinstam
tegen
verscheidene
anticoccidiose producten

Looptijd van het project

07 juli 2020 - 16 juli 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Coccidiostatica, vleeskip
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Het doel van de studie is om de werkzaamheid van
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of coccidiostatica bij broilers te bepalen. Hierbij zullen
wetenschappelijke of klinische noden die vleeskippen experimenteel geïnfecteerd worden met
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
een gecontroleerde dosis van Eimeria species (zuivere
stam).
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 310 vleeskippen (mannetjes)
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)

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 gastheerspecifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt
worden om de werkzaamheid van coccidioseeffectieve 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. Dieren die niet voldoen aan de
selectiecriteria zullen zoveel mogelijk gebruikt worden

Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het basis van vergelijkbare studies in het verleden,
ervaring en daarmee werd sample size berekening
minimum aantal dieren wordt gebruikt
uitgevoerd. 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 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
om leefruimte.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Immunogeniciteitstest van de geattenueerde versus
parentale E. mitis stam

Looptijd van het project

03 juli 2020 - 07 augustus 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Coccidiosis, SPF leghennen, virulentie, pathogeniciteit
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Het doel van deze studies is om de immunogeniciteit
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of na te gaan van de geattenueerde Eimeria mitis stam
wetenschappelijke of klinische noden die ten opzichte van de parentale E. mitis stam. Dit met
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
zicht om de geattenueerde stam later te gebruiken voor
vaccinatiedoeleinden.

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

Coccidiose 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.
Met deze studie gaan we de immunogeniciteit nagaan
met als finale doel de ontwikkeling van een nieuw
coccidiose vaccin mogelijk te maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 400 SPF leghennen
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

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.

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

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid
van kippen. Omdat Eimeria species gastheer-specifiek
zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt worden
om de pathogeniciteit van deze Eimeria mitis stam te
evalueren bij kippen. Alternatieven zonder proefdieren
zijn geen optie.

Om het nodige aantal proefdieren te bepalen werd een
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het sample size berekening uitgevoerd.
Daarnaast wordt het minimum aantal dieren dat
minimum aantal dieren wordt gebruikt
vooropgesteld wordt door de Europese Farmacopee
voor de evaluatie van de pathogeniciteit van een
coccidiose vaccin in acht genomen.

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 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
om leefruimte.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Bepalen van de werking van een nieuw vaccin tegen laag pathogene vogelgriep in
legkippen.

Looptijd van het project
16/7/2020 tot 19/08/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
geïnactiveerd vaccin, LPAI, H3N1
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Met deze proef wensen we een vergelijking te maken tussen een nieuw ontwikkld vaccin
wetenschappelijke
onbekenden,
of en een autogeen vaccin in de werkzaamheid tegen een laag pathogene stam van het
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die vogelgriepvirus van het type H3N1 in België in legkippen. Daarnaast zal ook de duur van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
de bescherming bepaald worden.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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 vaccin voor vogelgriep kan de hoge mortaliteit in stallen getroffen door dit virus
vermijden.
192 leghennen
We verwachten dat alle dieren een licht (P1) ongemak kunnen ondervinden na
challenge, aangezien het virus tot het laag pathogene type behoort. Voorts zal er een
licht ongemak (P1) 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 vaccin 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.
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.
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Titel van het project

Aviaire pathogene Escherichia coli vaccinatie-challenge studie om heterologe
bescherming tegen epidemiologisch relevante stammen na te gaan

Looptijd van het project
jul/20
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Escherichia coli, vaccin, werkzaamheid, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Infecties met aPEC kunnen in de pluimveesector leiden tot belangrijke economische
wetenschappelijke
onbekenden,
of verliezen door een afname in de productie. Om dergelijke ziektebeelden te bestrijden
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die wrodt antibioticatherapie frequent ingezet. Echter worden deze kiemen ook gelinkt aan
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

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

Indien uit deze proefopzet blijkt dat een verzwakte 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.

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?

110 ROSS 308 broilers

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

Indien de verzwakte stam onvoldoende werkzaamheid vertoont, 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
werkzaamheid grondig bestudeerd te worden. Er is momenteel geen alternatief voor in
vivo experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Een powercalculatie werd gemaakt op basis van voorgaande resultaten in een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het vergelijkbare studie
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project

Evaluatie van OPG resultaten na infectie met lage dosis van een Eimeria
veldisolaat.

Looptijd van het project

06/07/2020 tem 16/07/2020 (11 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose, coccidiostatica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke of klinische noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.

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

Bij deze proef zullen de dieren geïnfecteerd worden met een lage dosis van een
Eimeria veldisolaat en zal het effect op oöcyst excretie geëvalueerd worden. Bij
infecties met hoge dosissen van een Eimeria veldisolaat wordt namelijk een
‘crowding effect’ gezien (Williams et al, 2001). Meer bepaald wil dit zeggen dat
wanneer je een dosisrespons infectie doet, je bv de maximale output van
oöcysten zult zien bij een infectiedosis van ongeveer 100 oöcysten. Wanneer je
de infectiedosis verhoogt (bvb naar 1000, 10.000 en zelfs 100.000 oöcysten),
merk je dat de output niet evenredig toeneemt. Als de opbrengst van 100
oöcysten bijvoorbeeld 1 miljoen is, zou de opbrengst van 1.000 oöcysten in
theorie 10 miljoen moeten zijn en de opbrengst van 10.000 oöcysten 100 miljoen
enzovoort. Dit gebeurt niet vanwege "crowding". Naarmate de dosis stijgt, kunnen
de parasieten laesies veroorzaken, maar er zijn minder beschikbare cellen voor
gametogonie.
Waarom is dit belangrijk? Stel je voor dat een coccidiostaticum voor 90% effectief
is. Wanneer een infectiedosis van 10.000 oöcysten gegeven wordt, wordt
voorkomen dat 90% zich ontwikkeld (9.000). Maar er blijven echter nog 1.000
oöcysten over, wat dan weer kan resulteren in de replicatie van oöcysten,
waardoor terug een hoge oöcyst excretie wordt gezien. Wanneer je dan kijkt naar
de OPG resultaten, krijg je de indruk dat het coccidiostaticum niet effectief is. Het
doel van deze studie is om het effect van een coccidiostaticum op oöcyst excretie
na te gaan na infectie met een lage dosis (tussen 100 & 1000 oöcysten) van een
Eimeria veldisolaat. Twee groepen zullen geïncludeerd worden, een groep
behandeld met Coxiril® en een geïnfecteerde onbehandelde groep. Bij deze proef
zal eenzelfde veldisolaat gebruikt worden als bij proeven waarbij de efficaciteit
van Coxiril® geëvalueerd wordt na infectie met een hogere infectiedosis. Een
hogere infectiedosis blijft namelijk nog steeds noodzakelijk om effect op
gewichtstoename en intestinale letsels na te gaan (P20231-CAGE, P20240CAGE en P20243-CAGE).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
bij het
benadering
hetde
aantal
van dezedie
dieren?
In
kader van
handelingen
met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat
is het uiteindelijke lot van de dieren?

30 Ross 308 vleeskippen
De dosis van het coccidiose inoculum wordt zo samengesteld dat het lijden wordt
beperkt en sterfte normaal niet voorkomt. Bij deze proef zal slechts een lage
infectiedosis geïnoculeerd worden. De verwachting is dat de geïnfecteerde dieren
een beperkt (P1) ongemak zullen ondervinden ten gevolge van de orale
inoculatie en de coccidiose infectie. Na de proef worden de dieren
geëuthanaseerd.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Titel van het project
P20260-FP: Evalueren van de werkzaamheid van twee nieuwe vaccins tegen necrotische
enteritis in een experimenteel model.
Looptijd van het project
6/8/2020 - 1/09/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van een nieuw vaccin op intestinale lesie
wetenschappelijke
onbekenden,
of scores na experimentele inductie van necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan.
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die Naast deze behandelingsgroep wordt ook een geïnfecteerde onbehandelde controle
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
groep (infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde behandelde controle groep
(infected treated control, ITC) geïncludeerd.
Doelstelling van het project

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

Necrotische enteritis (NE) is een belangrijke ziekte in de pluimveesector. Wereldwijd
werden de kosten te wijten aan necrotische enteritis geschat op meer dan 2 miljard dollar
door productieverliezen en behandelingen (Van Immerseel 2011).
In Europa steeg het voorkomen van de ziekte sinds de ban op antibioticum houdende
groeipromotoren in het voeder. Omwille van deze redenen worden nieuwe methoden
gezocht om de ziekte te bestrijden. Een vaccin kan dus mogelijks hulp bieden in de
preventie van NE.

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.

392 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het gedocumenteerd in de proefaanvraag. Deze aanvraag omvat 7 groepen met elk 52
kippen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
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.
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Titel van het project

Effect of Lumance on Growth Performance and Gut
Health Biomarkers in Broiler Chickens

Looptijd van het project

14 juli 2020 - 18 augustus 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)anti-inflammatoir,
darmgezondheid

zootechnisch,

vleeskip,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Het doel van deze studies is om de anti-inflammatoire
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of effecten van Lumance the onderzoeken in vleeskippen
wetenschappelijke of klinische noden die door middel van intestinale biomerkers
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)

In vitro onderzoek toont duidelijk anti-inflammatoire
capaciteiten aan van het product. Indien dit als extra
ondersteuning zou kunnen dienen tijdens de kweek
van vleeskippen, kan dit de groei en algemene
darmgezondheid bevorderen in deze dieren en aen
kans op secundaire infecties verhelpen

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 720 vleeskippen
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)

We verwachten dat slechts enkele dieren (72) beperkt
(P1)
ongemak
zullen
ondervinden
door
bloedstaalname. Enkel 24 dieren zullen opgeofferd
worden voor verdere staalnames, overige dieren
worden naar het slachthuis gebracht

Er werd vooraf in vitro studies gedaan om het antiinflammatoir potentieel aan te tonen. Echter effect op
groei parameters kunnen niet in een in vitro test
bekeken worden. Daarenboven zijn de externe
invloeden (voedercompositie en omgevingsstress) niet
onbelangrijk om de eigenlijke efficaciteit aan te tonen

Om nodig aantal dieren te bepalen, werd vooraf een
sample size berekening gedaan waarbij rekening
gehouden werd met de verwachtte variaties die gezien
worden bij de opkweek van dieren onder dergelijke
omstandigheden

Om nodig aantal dieren te bepalen, werd vooraf een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het sample size berekening gedaan waarbij rekening
gehouden werd met de verwachtte variaties die gezien
minimum aantal dieren wordt gebruikt
worden bij de opkweek van dieren onder dergelijke
omstandigheden

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

Ross 308 broilers zijn snel groeiende dieren en zijn ook
veel gevoeliger aan variaties in voedersamenstelling
en
verschillende
omgevingsfacteren
in
veld
omstandigheden. Deze zorgen vaak voor sneller
optredende infecties en bijhorende ontstekingsreacties,
met
focus
op
de
darmgezondheid.
De
bloedstaalnames zullen gebeuren door getrainde
personen/dierenartsen en door middel van een naald,
om minimaal bloedverlies of hematoom vorming te
waarborgen
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

23/07/2020 tem 12/08/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

400 Ross 308 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E.
acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er mogelijks
een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.

314
Titel van het project

Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
14/7/2020 tot 1/9/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Typhimurium, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze Salmonella kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.
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Titel van het project

Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
28/7/2020 tot 18/8/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Infantis, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane consumptie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van deze Salmonella
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de voedselketen te
verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen noodzakelijk voor
registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2520).
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.
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Titel van het project

Bepalen van de werking van een nieuw vaccin tegen hoog pathogene vogelgriep in
legkippen.

Looptijd van het project
14/8/2020 tot 14/08/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
geïnactiveerd vaccin, HPAI, H3N1
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Met deze proef wensen we een vergelijking te maken tussen drie verschillende
wetenschappelijke
onbekenden,
of vaccinatieschemas in de werkzaamheid tegen een hoog pathogene stam van het
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die vogelgriepvirus van het type H3N1 in België in legkippen. Daarnaast zal ook de duur van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
de bescherming bepaald worden.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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 vaccin voor vogelgriep kan de hoge mortaliteit in stallen getroffen door dit virus
vermijden.
140 SPF leghennen
We verwachten dat alle dieren een licht (P1) ongemak kunnen ondervinden 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 vaccin 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.

Aviaire influenza schaadt de gezondheid van kippen. Omwille van deze reden zal de
studie uitgevoerd worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren leiden niet tot
dezelfde resultaten. 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.
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Titel van het project

Proef met anticoccidiële floorpen bij kalkoenen

Looptijd van het project

05/08/2020 tem 29/10/2020 (85 days)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

kalkoenen, coccidiosis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om een registratie als coccidiostaticum krachtens de EU-wetgeving inzake
wetenschappelijke
onbekenden,
of toevoegingsmiddelen voor diervoeding te verkrijgen, moeten ten minste drie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die "challenge"-studies waaruit de werkzaamheid blijkt, bij de autoriteiten worden
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
ingediend. De huidige studie is de derde die de werkzaamheid van een
anticoccidiostaticum tegen infectie met Emeria spp bij kalkoenen moet aantonen.
De vogels zullen worden besmet met een gecontroleerde dosis van uit het veld
geïsoleerde Eimeria-soorten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose is een belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact
heeft op de pluimvee-industrie wereldwijd. Resistentie tegen algemeen gebruikte
anticoccidialen komt vaak voor, zodat het noodzakelijk is de isolaten van Eimeria
te testen op gevoeligheid voor deze verbindingen om een adequate strategie te
implementeren. Dit draagt bij tot een grotere efficiëntie en een vermindering van
het gebruik van deze geneesmiddelen. Wanneer de juiste verbinding wordt
toegediend, neemt bovendien het welzijn van de dieren toe door de vermindering
van coccidioseproblemen.

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

676 hybride converter kalkoenen
De dosis van het coccidiose-inoculum is zo samengesteld dat het lijden beperkt
blijft. De vogels zullen tijdens de toediening van het inoculum een beperkt
ongemak (P1) ondervinden. Een matig (P2) ongemak wordt verwacht als gevolg
van de challenge.

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

Coccidiose-infectie schaadt de darmgezondheid van vleeskuikens. Aangezien
Eimeria-soorten gastheerspecifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten worden
gebruikt om de doeltreffendheid van coccidiose-bevorderende middelen bij
vleeskuikens te evalueren. Alternatieven zonder proefdieren zijn in dit geval geen
optie.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het benodigde aantal laboratoriumdieren is geraamd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde berekening van de
steekproefgrootte. Omdat het pathogeniteitsprofiel van elk veldisolaat anders is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
kunnen de resultaten van andere AST-tests niet worden geëxtrapoleerd. Dieren
die niet aan de selectiecriteria voldoen, zullen zo veel mogelijk voor andere
doeleinden worden gebruikt (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifiek. Bovendien zijn in vivo tests nodig om
het effect op alle levensstadia van de parasiet te zien. De dieren worden dagelijks
geobserveerd (of 2x per dag bij een hoge morbiditeit) en geëuthanaseerd wanneer
de menselijke eindpunten zijn bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of de
gezondheid van de dieren in gevaar brengt, wordt aan de bedrijfsdierenarts
gemeld. Indien nodig zal de dierenarts de nodige stappen ondernemen. De
Europese richtlijnen inzake de huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Proef met anticoccidiële floorpen bij kalkoenen

Looptijd van het project

05/08/2020 tem 29/10/2020 (85 days)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

kalkoenen, coccidiosis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om een registratie als coccidiostaticum krachtens de EU-wetgeving inzake
wetenschappelijke
onbekenden,
of toevoegingsmiddelen voor diervoeding te verkrijgen, moeten ten minste drie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die "challenge"-studies waaruit de werkzaamheid blijkt, bij de autoriteiten worden
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
ingediend. De huidige studie is de derde die de werkzaamheid van een
anticoccidiostaticum tegen infectie met Emeria spp bij kalkoenen moet aantonen.
De vogels zullen worden besmet met een gecontroleerde dosis van uit het veld
geïsoleerde Eimeria-soorten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose is een belangrijke endemische ziekte bij pluimvee die een grote impact
heeft op de pluimvee-industrie wereldwijd. Resistentie tegen algemeen gebruikte
anticoccidialen komt vaak voor, zodat het noodzakelijk is de isolaten van Eimeria
te testen op gevoeligheid voor deze verbindingen om een adequate strategie te
implementeren. Dit draagt bij tot een grotere efficiëntie en een vermindering van
het gebruik van deze geneesmiddelen. Wanneer de juiste verbinding wordt
toegediend, neemt bovendien het welzijn van de dieren toe door de vermindering
van coccidioseproblemen.

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

416 hybride converter kalkoenen
De dosis van het coccidiose-inoculum is zo samengesteld dat het lijden beperkt
blijft. De vogels zullen tijdens de toediening van het inoculum een beperkt
ongemak (P1) ondervinden. Een matig (P2) ongemak wordt verwacht als gevolg
van de challenge.

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

Coccidiose-infectie schaadt de darmgezondheid van vleeskuikens. Aangezien
Eimeria-soorten gastheerspecifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten worden
gebruikt om de doeltreffendheid van coccidiose-bevorderende middelen bij
vleeskuikens te evalueren. Alternatieven zonder proefdieren zijn in dit geval geen
optie.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het benodigde aantal laboratoriumdieren is geraamd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde berekening van de
steekproefgrootte. Omdat het pathogeniteitsprofiel van elk veldisolaat anders is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
kunnen de resultaten van andere AST-tests niet worden geëxtrapoleerd. Dieren
die niet aan de selectiecriteria voldoen, zullen zo veel mogelijk voor andere
doeleinden worden gebruikt (zoals replicaties, dosistitratie, trainingsdoeleinden).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

Eimeria-soorten zijn zeer gastheerspecifiek. Bovendien zijn in vivo tests nodig om
het effect op alle levensstadia van de parasiet te zien. De dieren worden dagelijks
geobserveerd (of 2x per dag bij een hoge morbiditeit) en geëuthanaseerd wanneer
de menselijke eindpunten zijn bereikt. Elke gebeurtenis die het welzijn of de
gezondheid van de dieren in gevaar brengt, wordt aan de bedrijfsdierenarts
gemeld. Indien nodig zal de dierenarts de nodige stappen ondernemen. De
Europese richtlijnen inzake de huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

07/08/2020 tem 27/08/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose, coccidiostatica

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

450 Ross 308 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 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 v²oorkomen. 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Titel van het project
Bepaling van de meest optimale dosis en werkzaamheid van een fytogeen product in
een experimenteel necrotische enteritis model
Looptijd van het project
06aug2020-16sep2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze studie is om de werkzaamheid van een fytogeen product en een
wetenschappelijke
onbekenden,
of organisch zuur op intestinale lesie scores na experimentele inductie van necrotische
wetenschappelijke of klinische noden
die enteritis bij vleeskippen na te gaan. Naast deze behandelingsgroepen wordt ook een
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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?

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.
672 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Necrostische enteritis kan tot op heden niet
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze in vitro nagebootst worden.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan. De berekeningen zijn gedocumenteerd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het in de proefaanvraag.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

10/09/2020 - 2/10/2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose, coccidiostatica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
van deze studie is om de veiligheid en de werking van zes nieuwe combinaties
met butyraten te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd worden met een
gecontroleerde dosis van Eimeria species die geïsoleerd werden uit het veld.

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

Coccidiose 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.

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

184 Ross 308 vleeskippen
Voor de meeste dieren zal het verwachte lijden zich uiten in diarree, verminderde
eetlust en een mogelijks tijdelijke lusteloosheid van enkele dagen. De mortaliteit
na infectie met de parasieten zal ongeveer 10% bedragen. Na de proef worden de
dieren geëuthanaseerd.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Titel van het project

Evaluatie van een flubendazolformule toegediend in
drinkwater bij leghennen die kunstmatig besmet zijn
met Capillaria obsignata

Looptijd van het project

18 september 2020 tot 3 november 2020 (48 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Anthelminticum,
obsignata

resistentie,

legkippen,

Capillaria

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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. De
werkzaamheid
van
het
anthelminticum
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of (flubendazolformule) bij vogels die kunstmatig zijn
wetenschappelijke of klinische noden die besmet met Capillaria obsignata zal worden
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
geëvalueerd. Een groep behandeld met een
referentieproduct zal worden opgenomen, evenals een
onbehandelde controle. In totaal zullen 3 groepen, met
30 vogels per groep, worden onderzocht.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit
dit project
(hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum en Capillaria
obsignata zijn de meest relevante gastro-intestinale
parasieten bij kippen. Door de invoering van de EU
richtlijn 1999/74/EC en het daaruit voortvloeiende
verbod op de conventionele batterijkooien voor
legkippen, is het voorkomen van gastro-intestinale
parasieten het afgelopen decennium dramatisch
toegenomen en het opnieuw opduiken van deze
parasieten is een grote zorg voor de eierindustrie.
Capillariasis kan gepaard gaan met ontsteking van het
darmslijmvlies, wat over het algemeen verzwakking en
vermagering veroorzaakt door de verminderde
opname van voedingsstoffen.De frequente diagnose
van intestinale nematoden heeft geleid tot een
aanzienlijke toename van de frequentie van de
anthelmintica bij legkoppels.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 130 legkippen
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.

Kippen zullen een licht (P1) ongemak ondervinden van
de orale maagsonde op D0. Dit ongemak zal een paar
seconden duren.
Voor de infectie zullen we ons richten op een dosis van
100-300 (zoals aanbevolen in de VICH GL 21-richtlijn
voor Capillaria obsignata), die 21 volwassen wormen
oplevert.
Als gevolg van de infectie (geen hoge infectiegraad)
kunnen de vogels P2 lijden, wat leidt tot verminderde
voederopname en verminderd lichaamsgewicht.
Aan het einde van de proef zullen alle vogels worden
geëuthanaseerd en zal een necropsie worden verricht
voor het tellen van de wormen.

Gezien de prevalentie van darmwormen bij legkippen
is het logisch dat voor het testen van de werkzaamheid
van anthelmintica ook legkippen worden gebruikt.
VICH GL 21 bepaalt ook dat de testvogels klinisch
gezond moeten zijn en representatief voor de leeftijd,
het geslacht en de klasse waarvoor het
testanthelminticum zal worden gebruikt. In het
algemeen moeten de dieren jong zijn en van een ras
dat gevoelig is voor worminfecties.

Het aantal vogels dat nodig is om een verschil in
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het wormentelling tussen de test- en controlegroep aan te
tonen, werd geschat op basis van de resultaten van
minimum aantal dieren wordt gebruikt
eerdere proeven. De volgende formule werd gebruikt:
n = (Zα/2 + Zβ)² * (p1(1-p1)+p2(1-p2))/(p1-p2)² (Dohoo
et al., 2003).
Met
Zα/2 = 95ste percentiel van een standaardnormale
verdeling = 1,96
Zβ = 80e percentiel van een standaardnormale
verdeling = 0,84
p1 = a priori-schatting voor het aandeel positieve
wormtellingen in de controlegroep = 0,9
p2 = a priori schatting voor het aantal positieve
wormen in de testgroep = 0,6
Ascaridia galli, Heterakis gallinarum en Capillaria
obsignata zijn de meest relevante gastro-intestinale
parasieten bij kippen. Door de implementatie van de
EU richtlijn 1999/74/EC en het daaruit voortvloeiende
verbod op de conventionele batterijkooien voor
legkippen, is het voorkomen van gastro-intestinale
parasieten de afgelopen tien jaar dramatisch
toegenomen en het opnieuw opduiken van deze
parasieten is een grote zorg voor de eierindustrie.
Gezien de prevalentie van darmwormen bij legkippen,
is het logisch dat vogels die van nature met wormen
om besmet zijn, ook legkippen zijn.
Het welzijn van de vogels zal dagelijks worden
gecontroleerd en bij twijfel zal een dierenarts worden
geraadpleegd.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Evaluatie van de werkzaamheid van een coccidiostaticum in konijnen experimenteel
geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project
49 dagen (eind november 2020 - januari 2021)
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Coccidiostaticum, coccidiosis, vleeskonijn
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de studie is om de werkzaamheid van een coccidiostaticum tegen Eimeria
wetenschappelijke
onbekenden,
of spp. te bepalen bij konijnen. De werkzaamheid van dit product zal vergeleken worden
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die met een IUC groep (geïnfecteerde, niet behandelde groep) en een UUC groep (niet
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
geïnfecteerde, niet behandelde groep).
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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.

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
30 lacterende voedsters met hun nest
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,

Bij deze proef willen we de werkzaamheid van een coccidiostaticum nagaan bij
gespeende konijnen.
Eimeria species zijn moeilijk in vitro te kweken, dus is het niet mogelijk om in vitro na te
kijken of het testproduct de Eimeria spp. afdoodt. Daarom zijn alternatieven zonder
proefdieren geen optie.
Men wil ook net de efficaciteit in het levende dier aantonen. Proeven op levende dieren
zijn vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. Deze proef werd in
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het het verleden al uitgevoerd. Heruitvoering van deze proef is vereist door regelgeving.
Deze proef is nodig voor de herregistratie van het testproduct. Met 10 replicaten per
minimum aantal dieren wordt gebruikt
groep zouden we een verbetering van 9.5% in voederconversie moeten kunnen
aantonen. Poweranalyse gebeurde aan de hand van data verworven in vroegere
efficaciteitsproeven bij konijnen en met behulp van onderstaande formule (Whitley and
Ball, 2002, https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc1521).
n = 2*stdev²*(Zα+Zβ)²/( δ)²

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Coccidiose schaadt de darmgezondheid van konijnen. Coccidiose soorten zijn diersoort
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en specifiek. Omwille van deze reden zal de studie uitgevoerd worden op konijnen. De
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd algemene gezondheid zal meermaals per dag opgevolgd worden.
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve effecten op het
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project

Werkzaamheid van experimentele producten tegen Histomonas meleagridisinfectie bij kalkoenen onder floorpen-omstandigheden

Looptijd van het project

09/08/2020 tem 05/10/2020 (26 days)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

kalkoenen, histomonose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de huidige studie is de twee producten, die hoofdzakelijk bestaan uit
wetenschappelijke
onbekenden,
of dezelfde essentiële oliën ingekapseld in verschillende dragers, te testen tegen de
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die challenge met wild-type virulente stam van H. meleagridis. Elk van de twee
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
teststoffen zal in twee doses worden toegediend, en hun effect tegen de infectie
zal worden vergeleken met twee controlegroepen, een niet-geïnfecteerde
onbehandelde groep (UUC) en een geïnfecteerde niet-behandelde groep (IUC).

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

Histomonose is een parasitaire infectie bij pluimvee die wordt veroorzaakt door de
protozoön Histomonas meleagridis en wordt gekenmerkt door necrotische laesies
in de caeca en de lever. Het is momenteel een van de meest kritieke ziekten in de
kalkoenhouderij omdat de infectie bij kalkoenen kan leiden tot 100% sterfte en
enorm lijden van de dieren, wat ook gevolgen heeft voor het welzijn van de
dieren. Het gebrek aan preventieve of therapeutische geneesmiddelen als gevolg
van het verbod op werkzame stoffen in Europa en de VS maakt het onderzoek
naar en het testen van alternatieve geneesmiddelen noodzakelijk.

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?

144 hybride converter kalkoenen

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

Van de dieren in alle groepen wordt verwacht dat zij tijdens de inoculatie en de
sham-inoculatie een beperkt (P1) ongemak ondervinden, terwijl van de dieren die
virulent inoculum krijgen, wordt verwacht dat zij een matig (P2) tot ernstig (P3)
ongemak ondervinden.
Het beperkte ongemak kan het gevolg zijn van een enigszins invasieve
intracloacale toepassing van het inoculum (T02 - T06) of PBS (T01).
Het verwachte lijden in de vorm van matig (P2) of ernstig (P3) ongemak als
gevolg van een virulente challenge zal zich uiten in diarree, verminderde eetlust
en een mogelijke tijdelijke lusteloosheid van een paar dagen of de dood. Indien
de klinische/gedragsmatige eindpunten bij de mens optreden, zal het betrokken
dier worden geëuthanaseerd. Deze eindpunten worden dagelijks geëvalueerd.
Indien een hoge morbiditeit optreedt, zullen de dieren tweemaal per dag worden
geobserveerd en, indien nodig, geëuthanaseerd.

Het doel is te kijken naar vermindering van de letselscores bij met H. meleagridis
besmette kalkoenen na toepassing van het product, alsmede vermindering van
het lichaamsgewicht, en daarom kan de test alleen worden uitgevoerd bij levende
dieren.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het benodigde aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies en recente in vivo passaging om de virulente stam in stand te houden. De
berekening van de steekproefgrootte werd gecontroleerd en goedgekeurd door
minimum aantal dieren wordt gebruikt
een statisticus en is opgenomen in de aanvraag voor dierproeven bij het ethisch
comité.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Aangezien histomonas een hoge mortaliteit en ernstige laesies in de caeca en de
levers veroorzaakt, voornamelijk bij kalkoenen, en het effect van de verschillende
moleculen hierop moet worden getest, is deze diersoort noodzakelijk voor deze
studie.
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Titel van het project

Algemene veiligheid van levende (orale) Salmonella spp. vaccin conform Europese
Farmacopee

Looptijd van het project
08/09/2020 tot 27/10/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella Typhimurium, vaccin, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pluimveeproducten zijn een bron van Salmonella bacteriën. Contaminatie van
wetenschappelijke
onbekenden,
of pluimveeproducten met Salmonella kunnen ziekte veroorzaken, na humane
wetenschappelijke of klinische noden
die consumptie van besmet vlees. Vaccins kunnen ingezet worden om kolonisatie van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze Salmonella kiemen bij kippen te reduceren en dus de kans op besmetting via de
voedselketen te verkleinen. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een nieuw vaccin. De veiligheid wordt nagegaan.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella,
waardoor bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.
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.

11 SPF kippen
We verwachten dat de dieren een beperkt (P1) ongemak kunnen ondervinden
gedurende de orale inoculatie. 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.

Deze proef is wettelijk verplicht en maakt deel uit van het registratiedossier.

Het nodige aantal proefdieren werd overgenomen uit de bindende monograaf van de
Europese farmacopee die beschrijvend is voor geïnactiveerde Salmonella vaccins
(04/2013:2521).
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.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

10/09/2020 tem 30/09/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose, coccidiostatica

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

350 Ross 308 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 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 v²oorkomen. 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Titel van het project

Werkzaamheid van het MG ts-304 nat-gedroogd vaccin tegen virulent Europees isolaat
van Mycoplasma gallisepticum, en de bioequivalentie van MG ts-304 gevriesdroogd
met nat-gedroogd vaccin formulering bij kalkoenen

Looptijd van het project

07 septemebr 2020 t/m 25 november 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Mycoplasma gallisepticum, werkzaamheid, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De huidige studie is bedoeld als een herhaling van een recent voltooid
wetenschappelijke
onbekenden,
of werkzaamheidsonderzoek (P19175-ISO) van Vaxsafe MG ts-304T (Vaxsafe MG,
wetenschappelijke of klinische noden
die Bioproperties Australia Pty. Ltd., Glenorie, NSW, Australië) nat ingevroren vaccin om
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kalkoenen te beschermen tegen virulente challenge, waarbij de bio-equivalentie van ts304 gevriesdroogd naar ts-304T nat ingevroren vaccinformulering aanvullend werd
geëvalueerd in dezelfde opstelling. Bijgevolg werd de dosis-reactieproef ingesteld na
voltooiing van P19175-ISO, waarbij een geschikte dosis van de wild-type MG-stam
MYCAV419 werd bepaald om in de huidige studie te worden gebruikt.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Mycoplasma gallisepticum (MG) is wereldwijd de oorzaak van chronische
luchtwegaandoeningen bij kippen en kalkoenen. Het nat ingevroren Vaxsafe ts-304
vaccin is momenteel goedgekeurd voor gebruik bij kalkoenen in Australië als minor us
in major species (MUMS). Voor de registratie van het vaccin voor gebruik bij kalkoenen
in Europa moet nog worden getest of het vaccin beschermend zal zijn tegen een MGisolaat van Europese oorsprong en verder, of het MG ts-304 (gevriesdroogd) vaccin
met gelijke of vergelijkbare werkzaamheid zal presteren.

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?

48 vleeskalkoenen

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

Kalkoenen worden beschouwd als zeer vatbaar voor MG-infecties en de in de huidige
studie gebruikte stam bleek pathogeen te zijn bij deze diersoort. Daarom zouden de
vogels die het challenge inoculum krijgen matig (P2) tot ernstig (P3) ongemak kunnen
ondervinden en mogelijk sterven. Om deze redenen zullen de dieren tweemaal per dag
worden gecontroleerd in de periode na de challenge en zullen de menselijke
eindpunten worden gebruikt om het lijden van de proefdieren te voorkomen.

Het testen van de werkzaamheid van vaccins voor diergeneeskundig gebruik is tot
dusverre alleen mogelijk in dierproefmodellen. Hoewel niet voor alle vaccins voor
diergeneeskundig gebruik, wordt voor veel vaccins een leidraad voor het testen
beschreven in monografieën van de Europese Farmacopee. Voor andere bacteriële
vaccins kan de algemene Europese Farmacopee voor de beoordeling van de veiligheid
van bacteriële veterinaire vaccins (04/2013: 50206) als leidraad dienen

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het huidige onderzoek volgt de richtsnoeren van de algemene monografie van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het Europese Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid van bacteriële vaccins voor
diergeneeskundig gebruik (04/2013: 50206) wat betreft de aantallen vogels die zijn
minimum aantal dieren wordt gebruik.
aangepast aan de beschikbare ruimte voor de gebruikte soort, zoals vastgesteld in
Richtlijn 2010/63/EU van de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het in voornoemde monografie
vastgestelde minimumaantal vogels is 10 vogels per groep. In de huidige opzet hebben
wij ervoor gekozen de groepsgrootte vast te stellen op 12 vogels volgens de formule
van Dohoo et al. (Veterinary Epidemiology, 2003).
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 tast de ademhalingswegen van kippen en kalkoenen aan, zodat alleen deze dieren
geschikt zijn voor gebruik in een test zoals hier beschreven. In geval van een
gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren in gevaar brengt, zal de
dierenarts van het bedrijf worden ingelicht. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. De Europese richtlijnen betreffende
de huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project
Veiligheid van een nieuw coccidiostaticum op algemene gezondheid van kippen onder floorpen
omstandigheden
Looptijd van het project
6 oktober 2020 - december 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Coccidiose, vleeskip, anticox, veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze proef is om de veiligheid van een nieuw coccidiostaticum te evalueren. De
wetenschappelijke
onbekenden,
of veiligheid zal nagegaan worden aan de hand van primaire parameters zoals dagelijkse groeitoename,
wetenschappelijke
of klinische
noden
die voedselopname en klinische symptomen. De studie wordt uitgevoerd conform EFSA regelgeving met
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
betrekking tot de veiligheid van voederadditieven.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Deze proefopzet is vereist voor regulatorische doeleinden (veiligheid voor registratiedossier).
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.

Vleeskip - 230
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 eerdere (recente) piloot studies met een
vergelijkbaar design doch andere testproducten. Een mininum zal worden gebruikt aangezien dit een
pre-test is.
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.
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Titel van het project
Target animal safety study van protease PT001 toegediend via voeder aan broilers.
Looptijd van het project
42 dagen (6 oktober 2020 - 17 november 2020)
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Vleeskippen, veiligheid, enzyme
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze dierproef is om de tolerantie van PT001 (protease) te onderzoeken bij
wetenschappelijke
onbekenden,
of vleeskippen. In deze proef zullen 3 groepen geïncludeerd worden. Een controle groep,
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die een groep gesupplementeerd met een 1x dosis van het protease (12.000U/kg voeder)
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
en een groep gesupplementeerd met een 10x dosis (120.000U/kg voeder). Elke groep
zal 15x herhaald worden. Er zullen 15 vleeskippen per pen geplaatst worden.
Doelstelling van het project

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

Deze studie kadert in het registratie dossier van een enzyme. Bewijs van veiligheid is
vereist volgens VERORDENING (EG) Nr. 429/2008 VAN DE COMMISSIE van 25 april
2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van
aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor
toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
bij benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten 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.

675 ROSS 308 broilers
Kippen zullen een mild (P1) lijden ondervinden ten gevolge van de bloedname (2 dieren
per pen, 90 kippen in totaal). Duur van dit ongeveer zal slechts van korte duur zijn
(kwestie van minuten).
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef,

Men wil net de veiligheid in het levende dier aantonen. Proeven op levende dieren zijn
vereist volgens verordening (EG) Nr. 429/2008. Daarom zijn alternatieven zonder
proefdieren geen optie.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus en staat beschreven
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het in de proefaanvraag.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Aangezien men net de veiligheid van dit protease bij vleeskippen wil na gaan is het ook
nodig om dit in het desbetreffende dier te gaan testen. Uiteraard zal de gezondheid van
de dieren dagelijks gemonitored worden. In geval van twijfel wordt een dierenarts
geraadpleegd.
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Titel van het project
P20313-FP: Evalueren van de werkzaamheid van een nieuw vaccin tegen necrotische
enteritis in een experimenteel model.
Looptijd van het project
15/10/2020 - 18/11/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van een nieuw vaccin op intestinale lesie
wetenschappelijke
onbekenden,
of scores na experimentele inductie van necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan.
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die Naast deze behandelingsgroep wordt ook een geïnfecteerde onbehandelde controle
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
groep (infected untreated control, IUC) en een geïnfecteerde behandelde controle groep
(infected treated control, ITC) geïncludeerd.
Doelstelling van het project

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

Necrotische enteritis (NE) is een belangrijke ziekte in de pluimveesector. Wereldwijd
werden de kosten te wijten aan necrotische enteritis geschat op meer dan 2 miljard dollar
door productieverliezen en behandelingen (Van Immerseel 2011).
In Europa steeg het voorkomen van de ziekte sinds de ban op antibioticum houdende
groeipromotoren in het voeder. Omwille van deze redenen worden nieuwe methoden
gezocht om de ziekte te bestrijden. Een vaccin kan dus mogelijks hulp bieden in de
preventie van NE.

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.

650 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het gedocumenteerd in de proefaanvraag. Deze aanvraag omvat 5 groepen met elk 130
kippen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
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.
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Titel van het project

Studie om de sensitiviteit van een combinatie van
coccidiostatica te testen op vleeskippen besmet met
Europese veldstammen van Eimeria spp in batterijcondities

Looptijd van het project

22 oktober 2020 - 12 november 2020

coccidiosis, vleeskip, Eimeria, coccidiostatica
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

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

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
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
proeven
Het doel van de studies is om de veiligheid en de werking van
middelen ter controle van coccidiose (coccidiostatica) bij
vleeskippen te bepalen. 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 en eventueel met
een geïnfecteerde behandelde controle groep. Naast deze
groepen wordt ook een niet-geÏnfecteerde onbehandelde
controle groep geïncludeerd om de coccidiosis challenge in
beeld te brengen.
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. Om coccidiose te voorkomen, moet
een effectief controle-management systeem opgezet worden.
Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp.
infectie zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken
van vleeskippen

Welke diersoorten zullen gebruikt worden 585 Ross 308 vleeskippen
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.

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.
De algemene gezondheid zal dagelijks worden opgevolgd. 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters) Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel vergelijkbare studies in het verleden en ervaring, daarmee
het minimum aantal dieren wordt gebruikt werd sample size berekening uitgevoerd. Omdat het
efficiëntie 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)
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
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 sterftecijfers) 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
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Titel van het project

Pathogeniciteits- en en immunogeniciteitstest voor 2 verschillende geattenueerde ‘Avian
pathogenic Escherichia coli’ (aPEC) stammen in vleeskippen

Looptijd van het project
oktober 2020 - november 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

APEC, pathogeniciteit, immunogeniciteit, vaccin
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen

neen
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 verzwakte 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.
80 ROSS 308 broilers
Indien de stammen nog pathogeniciteit vertonen, kunnen dieren matig (P2) ongemak
ondervinden (ontsteking van luchtzakken = respiratoire problemen en ontstekingen van
lever/hart = daling in functies van deze vitale organen, groeiachterstand). Indien
virulentie heel hoog is, kan infectie leiden tot sterfte (P3). 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.

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
werkzaamheid grondig bestudeerd te worden. Er is momenteel geen alternatief voor in
vivo experimenten, om dergelijke onderzoek te verrichten.
Een powercalculatie werd gemaakt op basis van voorgaande resultaten in een
vergelijkbare studie
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.
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Titel van het project
Evaluatie van het anti-inflammatoire effect van ketoprofen in het drinkwater van
vleeskippen na experimentele infectie met het vogel reovirus.
Looptijd van het project
28/10/2020-17/11/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
artritis, mankheid, reovirus, ketoprofen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van een anti-inflammatoir geneesmiddel
wetenschappelijke
onbekenden,
of na te gaan bij kippen die manken door besmet te zijn met het vogel reovirus. Artritis of
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die mankheid in kippen te wijten aan het vogel reovirus leidt tot grote verliezen in de
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
boerderij. Tot op heden is nog geen behandeling gekend of op de markt voor de
behandeling van deze zieke vogels. Met deze studie willen we nagaan of een antiinflammatoir geneesmiddel de klinische symptomen van de mankheid kan reduceren.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of Tot op heden is nog geen behandeling gekend of op de markt voor de behandeling van
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of vleeskippen besmet met het vogel reovirus. Met deze studie willen we nagaan of een antiinflammatoir geneesmiddel de klinische symptomen van de mankheid kan reduceren. Dit
dieren? (Maximaal 700 karakters)
kan het welzijn van de dieren ten goede komen alsook de verliezen voor de boer.
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.

100 vleeskippen
We verwachten dat de dieren ernstig (P3) ongemak zullen ondervinden (manken). De
algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. De dieren zullen geeuthanaseerd
worden op het einde van de proef,

Manken of arthritis veroorzaakt door het vogel reovirus is zodanig multifactorieel
waardoor geen in vitro alternatief bestaat. Bovendien is de gebruikte diersoort de
doeldiersoort waarvoor het geneesmiddel ontwikkeld is.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd nagegaan door een statisticus. De berekeningen zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het gedocumenteerd in de proefaanvraag. Deze aanvraag omvat 2 groepen met elk 50
kippen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Artritis en mankheid geassocieerd met vogel reovirus komt in het veld voornamelijk voor
bij vleeskippen. Om deze reden werd dan ook gekozen om met vleeskippen te werken.
De gezondheid en klinische symptomen zullen dagelijks opgevolgd worden. Humane
eindpunten worden gehandhaafd.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Mycoplasma gallisepticum stam MYCAV419 pathogeniciteit en dosis optimalisatie in
SPF kippen
3 november 2020 t/m 20 november 2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Mycoplasma gallisepticum, challenge dosis, kalkoenen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de huidige proef is het testen van de pathogeniteit en dosisoptimalisatie
wetenschappelijke
onbekenden,
of van Mycoplasma gallisepticum (MG) stam MYCAV419 (Europese stam) bij SPF-kippen
wetenschappelijke of klinische noden
die en het daaropvolgende gebruik in hertests van Vaxsafe®MG ts-11 vaccin.
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)

Mycoplasma gallisepticum (MG) is wereldwijd de oorzaak van chronische
luchtwegaandoeningen bij kippen en kalkoenen. Vaccinatie is een zeer waardevol
middel gebleken om de Mycoplasma-druk op commerciële pluimveebedrijven te
verminderen, vooral bij koppels van meerjarige leghennen. De voortdurende
uitdagingen bij het gebruik van vaccins in het veld roepen echter steeds nieuwe vragen
op die nieuwe tests en proeven vereisen.

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?

60 SPF kippen
Kippen worden beschouwd als vatbaar voor MG-infecties die vooral
ademhalingsproblemen veroorzaken. Daarom kunnen de dieren die het challenge
inoculum krijgen matig (P2) tot ernstig (P3) ongemak ondervinden, maar sterfte wordt
niet verwacht. Het lijden uit zich in een moeizame ademhaling, niezen en snotteren met
zwelling van de infraorbitale sinussen en algemene apathie. Om deze redenen zullen
de dieren in de periode na de challenge tweemaal per dag worden gemonitord en
zullen de menselijke eindpunten worden gebruikt om het lijden van de proefdieren te
voorkomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Het onderzoek betreft het testen van de MG-vaccins die bestemd zijn voor gebruik bij
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te kippen (deze zijn niet geschikt ot relevant voor gebruik bij andere pluimveesoorten) en
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze daarom zijn geen andere dier- of pluimveesoorten geschikt voor dit doel.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
De huidige studie volgt de richtsnoeren van de algemene monografie van de Europese
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het Farmacopee voor de evaluatie van de veiligheid van bacteriële vaccins voor
diergeneeskundig gebruik (04/2013: 50206) wat betreft de aantallen vogels aangepast
minimum aantal dieren wordt gebruik.
aan de ruimte voor de gebruikte soort, zoals vastgesteld in Richtlijn 2010/63/EU van de
Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden
worden gebruikt. Voorts werden de gegevens van een soortgelijke test bij kalkoenen
geëxtrapoleerd en toegepast voor de berekening van de steekproefgrootte.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 tast de ademhalingswegen van kippen en kalkoenen aan, zodat alleen deze dieren
geschikt zijn voor gebruik in een test zoals hier beschreven. In geval van een
gebeurtenis die het welzijn of de gezondheid van de dieren in gevaar brengt, zal de
dierenarts van het bedrijf worden ingelicht. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. De Europese richtlijnen betreffende
de huisvesting van dieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Een pilootstudie om een crossover mankheidsstudie in
biggen te optimaliseren.

Looptijd van het project

3 weken

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)mankheid, artritis, varken, amphotericin B
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
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. Met deze pilootstudie willen we nagaan of een
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of crossover mankheidsstudie mogelijk is in biggen en
wetenschappelijke of klinische noden die wat de variabiliteit in parameters is. Aan de hand van
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
deze data kan het mankheidsmodel in biggen verder
geoptimaliseerd worden en is ook meer data
beschikbaar om een correcte sample size berekening
te doen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Aan de hand van deze data kan het mankheidsmodel
in biggen verder geoptimaliseerd worden en is ook
meer data beschikbaar om een correcte sample size
berekening te doen. Het mankheidsmodel zal in de
toekomst gebruikt worden om nieuwe geneesmiddelen
te registreren om mankheid bij varkens symptomatisch
te behandelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 4 biggen van 6 weken oud
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?

In deze proef zal mankheid experimenteel geïnduceerd
worden in alle dieren. Hierdoor zullen de dieren ernstig
manken, maar hun sociaal gedrag is wel nog steeds
normaal. Bovendien kunnen ze nog steeds vrij drinken
en eten. Op het einde van de proef zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
Het doel is om dit model te gebruiken voor registratie
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren van nieuwe geneesmiddelen waarbij efficaciteitsstudies
te gebruiken en waarom er geen alternatieve in de doeldiersoort een vereiste zijn.
dierloze methode kan gebruikt worden.
Er worden slechts 4 dieren geÏncludeerd in een
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het crossover design om zo het aantal dieren te reduceren.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor het
geneesmiddel op de markt zal worden gebracht.
Dagelijks zal het welzijn, de gezondheid en de mate
van lijden geëvalueerd worden. Wanneer humane
eindpunten bereikt worden, zullen de dieren
geëuthanaseerd 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 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

De gebruikte diersoort is de doeldiersoort waarvoor het
geneesmiddel op de markt zal worden gebracht.
Dagelijks zal het welzijn, de gezondheid en de mate
van lijden geëvalueerd worden. Wanneer humane
eindpunten bereikt worden, zullen de dieren
geëuthanaseerd worden.
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Titel van het project

Evaluatie van a flubendazole formulatie toegediend via
drinkwater bij legkippen artificieel geïnfecteerd met
gastrointestinale wormen.

Looptijd van het project

05/11/2020 till 08/01/2021 (65 days)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)Ontworming, leghennen
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
neen
mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. De werkzaamheid van het ontwormingsproduct (een
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of flubendazole
formulatie)
in
kippen
artificieel
wetenschappelijke of klinische noden die geïnfecteerd met gastrointestinale wormen zal
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
bekeken worden. In totaal zal de werkzaamheid in 3
stammen getest worden. Per stam zullen 3 groepen
geïncludeerd worden, met 24 kippen per groep.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit
dit project
(hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum en Capillaria
obsignata zijn de meest relevante gastro-intestinale
parasieten van kippen. Door de implementatie van de
EU richtlijn 1999/74/EG en het daaruit voortvloeiende
verbod op de conventionele legbatterijen voor
legkippen is het voorkomen van maag-darmparasieten
de afgelopen tien jaar drastisch toegenomen en is het
opnieuw opduiken van deze parasieten een grote zorg
voor de eierindustrie. Infectie kan leiden tot een
ernstige klinische presentatie die uiteindelijk leidt tot
aanzienlijke economische verliezen, als gevolg van
een verminderde toename van het lichaamsgewicht,
verminderde voederconversie, daling van de
eiproductie en een verhoogde mortaliteit. De frequente
diagnose van intestinale nematoden heeft geleid tot
een aanzienlijke toename van de frequentie van
ontwormingen in legkoppels.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 72 Lohman brown legkippen per stam
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.

Kippen zullen een licht (P1) ongemak ondervinden van
de orale inoculatie op D0. Dit ongemak zal enkele
seconden duren.
Voor de infectie zullen we ons richten op een dosis van
200-300 wormeieren (zoals aanbevolen in de VICH GL
21-richtlijn voor Ascaridia galli).
Als gevolg van de infectie (geen hoog infectieniveau),
kunnen vogels een P2 lijden ervaren, wat leidt tot een
verminderde voederopname en een verminderd
lichaamsgewicht.
Op het einde van de proef zullen alle vogels worden
geëuthanaseerd en necropsie krijgen voor het tellen
van de wormen.

Door de prevalentie van intestinale wormen bij
legkippen is het logisch dat de kippen bij deze studies
ook legkippen zullen zijn.
VICH GL 21 bepaalt ook dat de testvogels klinisch
gezond moeten zijn en representatief voor de leeftijd,
het
geslacht
en
species
waarvoor
het
ontwormingsproduct wordt geclaimd. In het algemeen
dienen de vogels jong te zijn en afkomstig van een ras
dat gevoelig is voor worminfectie.

De grootte van de steekproef werd berekend volgens
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het de methode van Stroup (1999) en schattingen van de
variantiecomponenten uit een eerdere studie met H.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
gallinarum (natuurlijke infectie). Aangenomen werd dat
deze schattingen van de variantiecomponenten ten
minste die zouden benaderen welke waarschijnlijk in
de huidige studie met kunstmatige infectie voor A. galli
zouden worden aangetroffen. Als de echte"
werkzaamheid van de IVP wordt verondersteld 90% te
zijn, dan wordt 98,2% power verwacht voor tests
waarbij de IVP vergeleken wordt met de NCP-groep in
de
voorgestelde
opzet
(6
herhalingen
per
behandelingsgroep, 4 dieren per hok, 24 dieren per
behandelingsgroep).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum en Capillaria
obsignata zijn de meest relevante gastro-intestinale
parasieten van kippen. Door de implementatie van de
EU richtlijn 1999/74/EG en het daaruit voortvloeiende
verbod op de conventionele legbatterijen voor
legkippen is het voorkomen van maag-darmparasieten
de afgelopen tien jaar drastisch toegenomen en is het
opnieuw opduiken van deze parasieten een grote zorg
voor de eierindustrie.
Door de prevalentie van intestinale wormen bij
legkippen is het logisch dat de kippen bij deze studies
ook legkippen zullen zijn.
Het welzijn van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd
en bij twijfel wordt een dierenarts geraadpleegd.
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Titel van het project
Evaluatie van verschillende factoren die een invloed hebben op de ernst en mortaliteit van
experimenteel geïnduceerde necrotische enteritis.
Looptijd van het project
5/11/2020 - 2/12/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de invloed van verschillende factoren op de ernst van
wetenschappelijke
onbekenden,
of experimenteel geïnduceerde necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan. De ernst
wetenschappelijke of klinische noden die aangekaart wordt geëvalueerd aan de hand van mortaliteit en de letselscore in de darm. De invloed
worden(maximaal 700 karakters)
van kippenras, immunosuppressie via vaccinatie, besmetting met parasieten of een
combinatie hiervan wordt geëvalueerd.
Doelstelling van het project

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

Necrotische enteritis (NE) is een belangrijke ziekte in de pluimveesector. Wereldwijd
werden de kosten te wijten aan necrotische enteritis geschat op meer dan 2 miljard dollar
door productieverliezen en behandelingen (Van Immerseel 2011).
In Europa steeg het voorkomen van de ziekte sinds de ban op antibioticum houdende
groeipromotoren in het voeder. Omwille van deze redenen worden nieuwe methoden
gezocht om de ziekte te bestrijden. Met deze studie willen we een nieuw model
ontwikkelen die de situatie in het veld beter simuleert wat betreft ernstgraad. Dit model
kan dan gebruikt worden voor de registratie van nieuwe middelen tegen necrotische
enteritis.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 198 vleeskippen
bij benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren We verwachten dat de dieren toch een ernstig (P3) ongemak zullen ondervinden. Dit uit
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve zich in depressie, donkere diarree, gedaalde voederopname, opgezette veren en
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of mortaliteit. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Na challenge
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat worden de dieren twee maal per dag gecontroleerd. Indien humane eindpunten worden
is het uiteindelijke lot van de dieren?
bereikt, wordt het dier onmiddellijk geëuthanaseerd. De dieren zullen geeuthanaseerd
worden op het einde van de proef of voor het nagaan van de darmgezondheid.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden zal
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te de studie uitgevoerd worden op kippen. Necrostische enteritis kan tot op heden niet in
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze vitro nagebootst worden.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Deze studie is een pilootstudie en omvat 20 groepen met elk 10 kippen.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
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. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd
worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren bedreigt zal
meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Er zal niet voldaan worden aan de
Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren. De dieren zijn gehuisvest op
een kleinere totale oppervlakte dan voorgeschreven. Echter, deze densiteit simuleert
beter de commerciële situatie en is een parameter in het model zelf.
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Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

26/11/2020 tem 17/12/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

330 Ross 308 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E.
acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er mogelijks
een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.
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Titel van het project
Proof of concept van een nieuwe vaccintechnologie in pluimvee
Looptijd van het project
5 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het Rega instituut heeft recent een technologie ontwikkeld waarbij de voordelen van
wetenschappelijke
onbekenden,
of huidige virale vaccins (efficiëntie van levend afgezwakte vaccins en veiligheid van
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die geïnactiveerde vaccins) worden gecombineerd. De werkzaamheid van deze technologie
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

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

Huidige vaccins bestaan voornamelijk uit levend afgezwakt virus of geïnactiveerd virus
(of immunogeen proteïne). Levend afgezwakte vaccins bieden een efficiënte
bescherming, maar er is steeds een kans dat het virus reverteert naar zijn virulente
vorm. Geïnactiveerde vaccins zijn veilig, maar meestal minder efficiënt. Het succesvol
afronden van dit piloot experiment zal de weg vrijmaken voor een nieuw soort
vectorvaccin dat veilig en makkelijk aan te passen is voor ziekten die voorkomen in
pluimvee.

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

120 vleeskippen

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

De toediening van het vaccin gebeurt in ovo en verwacht wordt dat het dier hiervan na
uitkomen geen of 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 voor euthanasie plaatsvinden door ervaren dierenverzorgers
waardoor de kip hiervan slechts milde hinder zal ondervinden. Mogelijke negatieve
effecten zullen nauwgezet worden opgevolgd.

Enerzijds zijn er momenteel geen alternatieve manieren beschikbaar om de
seroconversie en bescherming tegen infectie bij de kip te evalueren.
Anderzijds wordt de kip naar voren geschoven als klein proefdiermodel zodat dit model
kan dienen als pre-screening voor vaccins voor andere doelwitspecies, waardoor het
gebruik van andere species verminderd wordt.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Hoewel er momenteel geen concrete data voorhanden zijn in kippen, tonen preliminaire
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het statistische berekeningen aan dat groepen van 24 dieren voldoende moeten zijn om
seroconversie en vaccinefficiëntie aan te tonen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 kip wordt enerzijds gebruikt als klein proefdiermodel om de ontwikkeling van vaccins
voor andere doelwitspecies te ondersteunen. Anderzijds is de kip 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. Gebaseerd op eerder uitgevoerde studies in muizen, hamsters en varkens,
worden geen negative effecten van het product verwacht. Het ongemak veroorzaakt
door de bloedname wordt tot een minimum herleid.
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Titel van het project
P19160-FP: Evalueren van de werkzaamheid van een nieuw vaccin tegen necrotische
enteritis in een experimenteel model.
Looptijd van het project
10/12/2020 - 6/1/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, broilers
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de studie is het preventieve (profylactische) en curatieve (therapeutische)
wetenschappelijke
onbekenden,
of potentieel te onderzoeken van de drie Enterococcus faecalis stammen (wild-type, knockwetenschappelijke
of
klinische
noden
die out en boosted stam) tegen experimenteel geïnduceerde necrotische enteritis bij
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
vleeskuikens. De scores van de darmlaesies zullen vergeleken worden met een
geïnfecteerde behandelde controlegroep (ITC) die amoxicilline toegediend kreeg en een
geïnfecteerde onbehandelde controlegroep (IUC).
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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.

Necrotische enteritis (NE) is een belangrijke ziekte in de pluimvee-industrie. Wereldwijd
worden de kosten in verband met necrotische enteritis geschat op meer dan 2 miljard
dollar als gevolg van productieverliezen en behandelingen (Van Immerseel 2011).
In Europa is de incidentie van de ziekte toegenomen sinds het verbod op
groeibevorderaars met antibiotica in voer. Om deze redenen wordt gezocht naar nieuwe
methoden om de ziekte te bestrijden. Probiotische voederadditieven bieden een
veelbelovend altlernatief.
672 vleeskuikens
Wij verwachten dat de dieren gedurende enkele dagen een beperkt (P1) tot matig (P2)
ongemak zullen ondervinden (bv. diarree, iets verminderde voederopname). De
algemene gezondheid zal dagelijks worden gecontroleerd. De dieren zullen worden
geëuthanaseerd aan het einde van het experiment of voor de beoordeling van de
darmgezondheid.

Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van pluimvee, vooral van kalkoenen
en kippen, hoewel het onderzoek vooral is toegespitst op slachtkippen. Daarom zal de
studie worden uitgevoerd op vleeskuikens. Necrostische enteritis kan tot op heden niet
in vitro worden gesimuleerd.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het benodigde aantal proefdieren is berekend op basis van soortgelijk onderzoek dat
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het eerder door het ethisch comité is goedgekeurd (P20260-FP). De berekeningen zijn
gedocumenteerd in de proefaanvraag.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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. Daarom zal de studie bij
kippen worden uitgevoerd. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie. De
algemene gezondheidstoestand zal dagelijks worden gecontroleerd. Elke gebeurtenis
die een bedreiging vormt voor het welzijn of de gezondheid van de dieren zal worden
gemeld aan de dierenarts van het bedrijf. Indien nodig zal deze dierenarts de dieren
onderzoeken en de nodige stappen ondernemen. De Europese richtlijnen inzake
huisvesting van proefdieren zullen worden nageleefd.
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Titel van het project

Evaluatie werkzaamheid van verschillende
aminozuren en fytogene producten
in
experimenteel geïnfecteerd met Eimeria spp.

Looptijd van het project

26/11/2020 - 18/12/2020

combinaties
vleeskippen

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)coccidiostaticum, vleeskip, cage
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
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. Het doel van de studie is om de werkzaamheid van
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of verschillende voederadditieven ter controle van coccidiose
wetenschappelijke of klinische noden die (mengsels van fytogene componenten en aminozuren) bij
aangekaart worden (Maximaal 700 karakters)
broilers te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen geïnfecteerd
worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species.
Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een nietgeïnfecteerde onbehandelde controle groep (uninfected
untreated control, UUC), een geïnfecteerde onbehandelde
controle groep (infected untreated control, IUC) en een
geïnfecteerde behandelde controle groep (infected treated
control, ITC). In totaal worden 6 groepen voorzien in deze
studie.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

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

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat 425 vleeskippen
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?

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.

Toepassing van de 3Vs
Coccidiose soorten zijn moeilijk in vitro op te kweken. Proeven
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren op levende dieren zijn vereist volgens verordening (EG) Nr.
te gebruiken en waarom er geen alternatieve 429/2008.
dierloze methode kan gebruikt worden.

Een sample size berekening is gebaseerd op gegevens van
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het vorige testen. Om een verschil aan te tonen op zootechniek
zijn minimum 6 replicaten per groep met 5 vogels per kooi
minimum aantal dieren wordt gebruikt
vereist.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd
is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke 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
ongemak (pijn) dieren te minimaliseren.

om

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.
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Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

26/11/2020 tem 17/12/2020 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose, coccidiostatica

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke of klinische noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
van deze studie is om de veiligheid en de werking van een coccidiostatica ter
controle van coccidiose bij vleeskippen te bepalen. Hierbij zullen vleeskippen
geïnfecteerd worden met een gecontroleerde dosis van Eimeria species die
geïsoleerd werden uit het veld.

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

Coccidiose 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.

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

542 Ross 308 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 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 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
dieom
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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
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Title of the project
Het testen van de veiligheid van een Salmonella Typhimurium vaccin
Purpose(s) of the project
Objectives and predicted benefits of the project
Objectives of the project
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. Deze studie kadert binnen de reglementaire testen
noodzakelijk voor registratie van een vaccin in de EU (deze is geregistreerd in Australië). De veiligheid
wordt nagegaan.

Potential benefits likely to derive from this project
Indien het vaccin succesvol blijkt, zullen kippen beter bestand zijn tegen Salmonella, waardoor
bijvoorbeeld de besmetting van vlees sterk kan gereduceerd worden.

Predicted harms
In what procedures will the animals typically be used
2 groepen met elk 10 kippen van 1-dag oud zullen oraal gevaccineerd worden. In 1 groep worden de
kippen opnieuw intramusculair gevaccineerd op een leeftijd van 2weken. Cloacale swabs zullen
worden genomen van alle kippen om de aanwezigheid van Salmonella te monitoren door middel van
bacteriologie. De veiligheid van het salmonella vaccin zal worden beoordeeld door het monitoren van
de algemene gezondheid, sterfte en klinische tekenen.

Expected impacts/adverse effects on the animals
De kippen zullen een beperkt ongemak ondervinden door:
•orale vaccina e (1 à 2 keer)
•Mogelijkse klinische tekenen van salmonella (wat beperkt is bij kippen)
•swabs nemen van cloacale regio

Expected harms

Fate of animals kept alive

Reasons for the planned fate of the animals after the procedure
Alle kippen zullen humaan geëuthanaseerd worden op het einde van de studie om te vermijden dat
deze in de voedselketen zouden terechtkomen.

Application of the Three Rs
1. Replacement
niet van toepassing
2. Reduction
Het aantal dieren dat deze proef gebruikt is beperkt tot het minimum en volgens de Europese
richtlijnen en wetgevingen
3. Refinement
Het welzijn van de dieren zal dagelijks op individueel niveau geevalueerd worden
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Bio-availability assay and comparisson of solid with liquid Si formulation in broiler
chickens

Looptijd van het project
7 dagen (14-21dec2020)
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Vleeskippen, Si, bio-beschikbaarheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel is om de bio-beschikbaarheid van een vaste (in voeder gemengde) en vloeibare
wetenschappelijke
onbekenden,
of (in drinkwater) vorm van Si te vergelijken op kleine schaal voor verdere studies
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die uitgevoerd worden.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of Resultaten uit deze studie zullen gebruikt worden voor het opzetten van verdere studies,
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of waarin in voeder menging interessanter kan zijn van de drinkbare vorm. Gezien de
drinkbare vorm reeds voordelen vertoont op performance wil nagegaan worden of de
dieren? (Maximaal 700 karakters)
vaste vorm mogelijks dezelfde potentie heeft.

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.

75 ROSS 308 broilers
Kippen zullen een mild (P1) lijden ondervinden ten gevolge van de bloedname. Duur van
dit ongeveer zal slechts van korte duur zijn (1-2 minuten door getrained personeel).
De dieren zullen geeuthanaseerd worden op het einde van de proef,

Levende dieren zijn noodzakelijk om de bio-beschikbaarheid van een product na te
gaan.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er werd een inschatting gemaakt van een minimaal aantal dieren per groep (15) om een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het verschil aan te tonen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Aangezien men net de bio-beschikbaarheid van deze Si-producten bij vleeskippen wil na
gaan is het ook nodig om dit in het desbetreffende dier te gaan testen. Uiteraard zal de
gezondheid van de dieren dagelijks gemonitored worden. In geval van twijfel wordt een
dierenarts geraadpleegd.
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Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Efficacy of the investigational products in controlling bacterial enteritis, inflammation and
immune response in broilers under experimentally induced bacterial enteritis in floorpen
conditions
07 januari 2021 tot 18 februari 2021

Dysbacteriose, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de werkzaamheid van twee concentraties van een
wetenschappelijke
onbekenden,
of voederadditief en het originele grondproduct op groei en darmgezondheid na
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die experimentele inductie van dysbacteriose (verstoorde darmflora) bij vleeskippen na te
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
gaan. Deze behandelingen zullen vergeleken worden met een geïnfecteerde nietbehandelde groep.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of Dysbacteriose kan bestreden worden met antibiotica, maar omwille van resistentie
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of ontwikkeling staat het gebruik hiervan onder druk. Gedurende de laatste jaren werden
dieren? (Maximaal 700 karakters)
verschillenden producten op de markt gebracht die een mogelijk alternatief bieden voor
antibiotica. In het kader van verantwoord gebruik van antibiotica is het testen van de
werkzaamheid van deze producten tegen dysbacteriose gerechtvaardigd. Mogelijks
kunnen deze producten bijdragen tot een verlaagd gebruik van antibiotica

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.

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 en humane eindpunten zullen nagevolgd 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 die evenwaardige resultaten opleveren.
Het nodige aantal proefdieren werden berekend op basis van een vergelijkbare studie

Dysbacteriose schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden zal de
studie uitgevoerd worden op kippen. Alternatieven zonder proefdieren zijn voor deze
toepassing 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.
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Bepalen van de lethale dosis waarbij 50% en 100% van de dieren sterven na intramusculaire injectie van alpha toxine afkomstig van de bacterie Clostridium perfringens
in vleeskippen.

Looptijd van het project
22/12/2020 - 22/01/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip, toxine
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de dosis te bepalen waarbij respectievelijk 50% en 100%
wetenschappelijke
onbekenden,
of van de dieren sterven na intramusculaire injectie van het alfa toxine afkomstig van de
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die bacterie Clostridium Perfringens.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

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

Necrotische enteritis (NE) is een belangrijke ziekte in de pluimveesector. Wereldwijd
werden de kosten te wijten aan necrotische enteritis geschat op meer dan 2 miljard
dollar door productieverliezen en behandelingen (Van Immerseel 2011).
In Europa steeg het voorkomen van de ziekte sinds de ban op antibioticum houdende
groeipromotoren in het voeder. Omwille van deze redenen worden nieuwe methoden
gezocht om de ziekte te bestrijden. Met deze studie willen we een acuut toxiciteitsmodel
ontwikkelen om de efficaciteit van een nieuw vaccin te testen.

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.

15 vleeskippen
We verwachten dat de dieren sterven tijdens deze studie binnen de 24 uur na
toediening van het toxine.

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal dieren is gebaseerd op de methode beschreven door Chinedu et al.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het (2013). Dit is een nieuwe methode om acute toxiciteit te bepalen en garandeert correcte
resultaten met een minimum aantal dieren.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.
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Evaluatie van verschillende factoren die een invloed hebben op de ernst en mortaliteit
van experimenteel geïnduceerde necrotische enteritis.
Looptijd van het project
5/11/2020 - 2/12/2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van dit project is om de invloed van verschillende bacteriële stammen op de
wetenschappelijke
onbekenden,
of ernst van experimenteel geïnduceerde necrotische enteritis bij vleeskippen na te gaan.
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die De ernst wordt geëvalueerd aan de hand van mortaliteit en de letselscore in de darm.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

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

Necrotische enteritis (NE) is een belangrijke ziekte in de pluimveesector. Wereldwijd
werden de kosten te wijten aan necrotische enteritis geschat op meer dan 2 miljard
dollar door productieverliezen en behandelingen (Van Immerseel 2011).
In Europa steeg het voorkomen van de ziekte sinds de ban op antibioticum houdende
groeipromotoren in het voeder. Omwille van deze redenen worden nieuwe methoden
gezocht om de ziekte te bestrijden. Met deze studie willen we een nieuw model
ontwikkelen die de situatie in het veld beter simuleert wat betreft ernstgraad. Dit model
kan dan gebruikt worden voor de registratie van nieuwe middelen tegen necrotische
enteritis.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 294 vleeskippen
bij benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren We verwachten dat de dieren toch een ernstig (P3) ongemak zullen ondervinden. Dit uit
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve zich in depressie, donkere diarree, gedaalde voederopname, opgezette veren en
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of mortaliteit. De algemene gezondheid zal dagelijks opgevolgd worden. Na challenge
verwachte graad van ernst van deze effecten en worden de dieren twee maal per dag gecontroleerd. Indien humane eindpunten worden
wat is het uiteindelijke lot van de dieren?
bereikt, wordt het dier onmiddellijk geëuthanaseerd. De dieren zullen geeuthanaseerd
worden op het einde van de proef of voor het nagaan van de darmgezondheid.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Necrotische enteritis schaadt de darmgezondheid van kippen. Omwille van deze reden
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te zal de studie uitgevoerd worden op kippen. Necrostische enteritis kan tot op heden niet
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze in vitro nagebootst worden.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Een statistische analyse werd uitgevoerd om het minimum aantal kippen te waarborgen.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het Rekening houdend met mortaliteit en het aantal dieren dat nodig is om de letsels te
scoren, zullen 21 dieren per groep geïncludeerd worden.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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. De algemene gezondheid zal dagelijks
opgevolgd worden. Elke gebeurtenis die het welzijn of gezondheid van de dieren
bedreigt zal meegedeeld worden aan de bedrijfsdierenarts. Er zal niet voldaan worden
aan de Europese richtlijnen inzake de huisvesting voor proefdieren. De dieren zijn
gehuisvest op een kleinere totale oppervlakte dan voorgeschreven. Echter, deze
densiteit simuleert beter de commerciële situatie en is een parameter in het model zelf.
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Ontwikkeling van een nieuwe vaccintechnologie in pluimvee
Looptijd van het project
5 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Necrotic enteritis, Clostridium, vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het Rega instituut heeft recent een technologie ontwikkeld waarbij de voordelen van
wetenschappelijke
onbekenden,
of huidige virale vaccins (efficiëntie van levend afgezwakte vaccins en veiligheid van
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die geïnactiveerde vaccins) worden gecombineerd. De werkzaamheid van deze technologie
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Doelstelling van het project

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

Huidige vaccins bestaan voornamelijk uit levend afgezwakt virus of geïnactiveerd virus
(of immunogeen proteïne). Levend afgezwakte vaccins bieden een efficiënte
bescherming, maar er is steeds een kans dat het virus reverteert naar zijn virulente
vorm. Geïnactiveerde vaccins zijn veilig, maar meestal minder efficiënt. Het succesvol
afronden van dit piloot experiment zal de weg vrijmaken voor een nieuw soort
vectorvaccin dat veilig en makkelijk aan te passen is voor ziekten die voorkomen in
pluimvee.

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

780 kippen

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

De toediening van het vaccin gebeurt in ovo en verwacht wordt dat het dier hiervan na
uitkomen geen of 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 voor euthanasie plaatsvinden door ervaren dierenverzorgers
waardoor de kip hiervan slechts milde hinder zal ondervinden. Mogelijke negatieve
effecten zullen nauwgezet worden opgevolgd. Alle handelingen tijdens de vaccin
efficiëntie studies worden uitgevoerd door ervaren dierverzorgers. De handelingen op
zich, namelijk bloed nemen, tracheale en cloacale swabs nemen, zijn niet verschillend
van staalnames in de veterinaire praktijk. Er wordt geen hoge mortaliteit verwacht ten
gevolge van challenge.

Enerzijds zijn er momenteel geen alternatieve manieren beschikbaar om de
seroconversie en bescherming tegen infectie bij de kip te evalueren.
Anderzijds wordt de kip naar voren geschoven als klein proefdiermodel zodat dit model
kan dienen als pre-screening voor vaccins voor andere doelwitspecies, waardoor het
gebruik van andere species verminderd wordt.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Hoewel er momenteel geen concrete data voorhanden zijn in kippen, tonen preliminaire
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het statistische berekeningen aan dat groepen van 24 dieren voldoende moeten zijn om
seroconversie aan te tonen. Voor het aantonen van vaccin efficiëntie, zijn minstens 20
minimum aantal dieren wordt gebruikt
dieren per groep nodig. Een statistische analyse werd uitgevoerd om dit te berekenen.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 kip wordt enerzijds gebruikt als klein proefdiermodel om de ontwikkeling van vaccins
voor andere doelwitspecies te ondersteunen. Anderzijds is de kip de doelwitspecies voor
het voorgestelde vaccin. Er zijn 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.
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Het bepalen van de hoeveelheid stof die overblijft van een insecticide en zijn metaboliet in eieren, bloed
en huid/vet na gebruik bij leghennen ter bestrijding van rode vogelmijt.
Looptijd van het project
15 december 2020 - 30 december 2020
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
rode vogelmijt, insecticide, leghennen, eieren
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze proef is om het residu van een insecticide te evalueren in eieren, bloed en weefsel.
wetenschappelijke
onbekenden,
of Dit zal gemeten worden na toedienen van 3 verschillende concentraties van het product aan leghennen.
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die De studie wordt uitgevoerd conform VICH richtlijnen met betrekking tot het bepalen van residuen van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
diergeneesmiddelen in producten bedoeld voor humane consumptie.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Deze proefopzet is vereist voor regulatorische doeleinden (bepalen van het tijdstip waarop een product
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan voor humane consumptie terug mag toegelaten worden in de voedselketen).
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.

Leghennen - 30
Hoewel er weinig literatuur bekend is, wordt er verwacht dat de dieren beperkte hinder zullen
ondervinden van het insecticide. 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 nodig aantal proefdieren is gebaseerd op richtlijnen van de VICH (GL48).

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.
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Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

14/01/2021 tem 04/02/2021 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

576 Ross 308 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E.
acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er mogelijks
een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.

351
Titel van het project

Anticoccidial sensitivity trial in broilers

Looptijd van het project

14/01/2021 tem 04/02/2021 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Broilers, coccidiose

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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

576 Ross 308 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 wanneer de dieren geïnfecteerd zijn met E.
acervulina en E. maxima . Voor sommige E. tenella stammen kan er mogelijks
een ernstig ongemak tot sterfte (P3) 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.

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

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Omdat het efficientie profiel van elk veldisolaat verschillend is,
minimum aantal dieren wordt gebruikt
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).

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.

352
Titel van het project

Werkzaamheid van Coxiril in controle van coccidiose bij parelhoenen onder floor
pen condities.

Looptijd van het project

20/01/2021 tem 24/02/2021 (35 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

parelhoen, coccidiose

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
van deze studie is om de veiligheid en de werking van middelen ter controle van
coccidiose (o.a. coccidiostatica, probiotica, enzymen,…) bij parelhoenen te
bepalen. Hierbij zullen parelhoenen geïnfecteerd worden met een gecontroleerde
dosis van Eimeria greineri die geïsoleerd werd uit het veld.

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

Coccidiose 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
bij het
benadering
hetde
aantal
van dezedie
dieren?
In
kader van
handelingen
met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat
is het uiteindelijke lot van de dieren?

360 parelhoenen
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 . VVoor 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.

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

Coccidiose besmetting schaadt de darmgezondheid van parelhoenen. Omdat
Eimeria species gastheer-specifiek zijn, kunnen geen andere diersoorten gebruikt
worden om de werkzaamheid van coccidiose-effectieve middelen te evalueren bij
parelhoenen. Alternatieven zonder proefdieren zijn geen optie.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er is nog geen data beschikbaar van proeven met parelhoenen om de statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het analyse op te baseren. Het aantal replicaten nodig om een verschil in zoötechniek
tussen test en controle groep aan te tonen werd geschat o.b.v. andere pluimvee
minimum aantal dieren wordt gebruikt
proeven, waarbij 10 pens per groep vereist zijn. Gezien er nog geen specifiek
scoringssysteem bestaat, wordt een hogere verwachte variatie in scores
verwacht. Rekening houdend met de densiteit, zullen er per pen 12 dieren
worden gehuisvest.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.

353
Titel van het project

Evaluatie van Maxiban®-resistentie op coccidiose
experimentele infectie van vleeskuikens met veldstammen.

Looptijd van het project

14/01/2021 tem 03/02/2021 (21 dagen)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

coccidiose, vleeskip, cage

geïnduceerd

door

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Om coccidiose te voorkomen, moet een effectief controle-management systeem
wetenschappelijke
onbekenden,
of opgezet worden. Toevoeging van middelen ter controle van Eimeria spp. infectie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die zijn een essentieel gegeven geworden bij het kweken van vleeskippen. Het doel
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
van deze studie is om de veiligheid en de werking van Maxiban 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. In deze proef zal de
efficaciteit van Maxiban getest worden op 3 verschillende veldisolaten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Coccidiose 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.

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?

326 Ross 308 vleeskippen

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

De 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 ongemak tot sterfte (P3) 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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het nodige aantal proefdieren werd geëvalueerd op basis van vergelijkbare
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het studies in het verleden, ervaring en een daarop gebaseerde sample size
berekening. Om een verschil aan te tonen op zootechniek zijn minimum 6
minimum aantal dieren wordt gebruikt
replicaten per groep met 5 vogels per kooi vereist. 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).
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
die om
zullen
Verklaar de
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

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.

354
Niet-technische titel van het project

In-vivo evaluatie van experimentele epilepsy kandidaten in muis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
3 jaar
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ja, na 3 jaar op het einde van het project

Epilepsy, muis, farmacokinetiek, behandeling
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het voorgestelde project heeft tot doel nieuwe therapieën te ontwikkelen voor de
behandeling van Epilepsy, de 4de meest voorkomende hersenziekte. Ondanks de
beschikbare geneesmiddelen is er een enorme medische nood met betrekking tot
refractaire patiënten, middelen met minder bijwerkingen en ziekte-modificatie. Het
beschreven project beoogt geneesmiddelen te ontwikkelen en te testen die epilepsy
kunnen voorkomen of verminderen en op die manier het aantal patiënten verminderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door uitvoeren van het beschreven project kunnen potentiële therapieën geïdentificeerd
worden die de ontwikkeling van Epilepsy kunnen voorkomen of afremmen. Gezien de
weerslag van Epilepsy 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (mus musculus);

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

780 muizen over 3 jaar

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

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".

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het minimum aantal muizen per studie wordt berekend volgens daarvoor geldende
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische methoden. Elke studie wordt gebaseerd op wetenschappelijke argumenten
die onnodige duplicatie van dierstudies moet uitsluiten.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 de preklinische ontwikkeling van medicijnen tegen epilepsy zijn muismodellen voor
deze ziekte de aanvaarde standaard. Farmacokinetische parameters kunnen vanuit muis
makkelijk naar mens getranslateerd 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.

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.

355
Niet-technische titel van het project

Het kweken van transgene muizen met afwijking in
vetzuurmetabolisme

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

3 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen Ja, binnen 3 jaar
welk tijdsbestek?
Kweekprogramma
Genetisch gemodificeerde dieren
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Kerneiwit
vetzuurmetabolisme
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten

Neen
Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

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

Neen

Neen

Ja

Het doel van dit project is om genetisch gemodificeerde
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv.
dieren te ontwikkelen die deficiënt zijn voor een
de wetenschappelijke onbekenden, of
vetzuurenzyme. Deze dieren zullen vervolgens gebruikt
wetenschappelijke of klinische noden die
worden om te testen welke functie dit enzyme heeft in de
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
ontwikkeling van multiple sclerosis.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Door gebruik te maken van de muizen die gegenereerd
worden tijdens dit kweekprogramma is het mogelijk om na
te gaan welke rol een specifiek vetzuur enzyme speelt
tijdens de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS). MS is
de meest voorkomende niet-traumatische neurologische
aandoening in jongvolwassenen die wereldwijd zo een 2.5
miljoen mensen treft. Dit onderzoek kan uiteindelijk
bijdragen tot nieuwe MS therapieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst
van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?

muizen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

420
Er wordt verwacht dat de dieren geen ongemak zullen
ondervinden van de ondernomen handelingen daar dit enkel
kweek betreft. Sommige dieren zullen gebruikt worden voor
ethisch goedgekeurde dierexperimenten, andere dieren
zullen geëuthanaseerd worden.

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

Er bestaat geen diervrij alternatief om de impact
van de afwezigheid dit enzyme te evalueren. Er
is geen remmer beschikbaar voor dit enzyme.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig Het benodigd aantal proefdieren voor het kweekprogramma
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
werd tot een minimum beperkt, afgestemd op het nodige
aantal proefdieren voor de navolgende 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.

We zullen in een navolgend experiment gebruik maken van
de muizen gegenereerd tijdens dit kweekprogramma om
hierin een MS muismodel te induceren. Het muismodel voor
MS is een geaccepteerd model voor het evalueren van de
rol van dit vetzuur enzyme in de pathogenese van MS.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve effecten op het
welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of
blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Tijdens de proef zullen de dieren dagelijks worden
gecontroleerd om mogelijk ongerief te detecteren. Dieren
die onnodig lijden, zullen vroegtijdig geëuthanaseerd
worden.
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Niet-technische titel van het
project

Het effect van specifieke vetzuren in de functie van immuuncellen
op het zenuwherstel

Looptijd van het project (of beginen einddatum)

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

Trefwoorden (maximaal 10
woorden / 100 karakters)

Vetzuurmetabolisme
Imuuncellen
Herstel
Multiple Sclerose

Doelstelling van het project

Fundamenteel
Ja
onderzoek
Translationeel of
toegepast
Neen
onderzoek
Reglementaire
testen en
Neen
routineproductie
Bescherming van
het natuurlijk
milieu in het
belang van de
Neen
gezondheid of
het welzijn van
mens of dier
Behoud van
soorten

Neen

Hoger onderwijs
Neen
of opleiding

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart
worden (maximaal 1000 karakters)

Forensisch
Neen
onderzoek
Onderhouden
van kolonies van
genetisch
gemodificeerde Neen
dieren, niet
gebruikt in
andere proeven
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. 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)

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van
deze dieren (opgesplitst per
soort)?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld worden:
welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat
is het lot van de dieren na het
project?

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 immuuncellen 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.

muizen
54 muizen
Deze proef bestaat erin de afbraak van een eiwit 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Dit muismodel veroorzaakt schade in het zenuwstelsel die
vergelijkbaar is met de schade die optreed in de het zenuwstelsel
Geef aan waarom het noodzakelijk
van MS patiënten, wat belangrijk is om resultaten te extrapoleren
is om dieren te gebruiken en
naar humane omstandigheden om zo nieuwe therapieën te kunnen
waarom er geen alternatieve
ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen goede dierloze
dierloze methode kan gebruikt
alternatieven.
worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt
berekend aan de hand van een statistische analyse.
dat zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de
Het gebruikte diermodel, toegepast op muizen, is
gebruikte diersoort en waarom het
gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant
gebruikte diermodel het meest
verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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

De rol van een eiwitmodificaties tijdens ontsteking van de
zenuwbanen

Looptijd van het project (of begin- en 1 jaar
einddatum)
Zal het project onderworpen worden
aan een retrospectieve analyse (ja /
nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na het beëindigen van het experiment.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden Eiwitmodificaties, afweercellen, ontsteking
/ 100 karakters)
Doelstelling van het project
Fundamenteel
Ja
onderzoek
Translationeel of Neen
toegepast
onderzoek
Reglementaire
testen en
routineproductie

Neen

Bescherming van Neen
het natuurlijk
milieu in het
belang van de
gezondheid of het
welzijn van mens
of dier
Behoud van
soorten
Hoger onderwijs of
opleiding
Forensisch
onderzoek
Onderhouden van
kolonies van
genetisch
gemodificeerde
dieren, niet
gebruikt in andere
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart
worden (maximaal 1000 karakters)

Neen
Neen
Neen
Neen

In multiple sclerose (MS) spelen cellen van het afweersysteem,
zoals macrofagen, 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. Het doel van dit project is om te bepalen
in hoeverre modificaties van eiwitten, gemedieerd door de binding
van vetten aan deze eiwitten, de ontstekingsreactie in een
muismodel voor MS beïnvloeden.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 vetten in het
sturen van de functie van immuuncellen 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt
Muis
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze 20
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de 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 geëuthanaseerd
worden zodat het weefsel kan gebruikt worden voor verdere
analyses.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk
is om dieren te gebruiken en
waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt 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
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat groep waar het muismodel van MS in opgewekt wordt. Dit aantal
zo weinig mogelijk proefdieren
is hoog genoeg en houdt toch rekening met de ethische aspecten
gebruikt worden.
om niet onnodig dieren te gebruiken.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Het muismodel voor MS is een geaccepteerd model voor het
evalueren van de rol van vetten in het ziekteverloop van MS. Er
wordt een standaard puntenschaal toegepast waarmee de
Verklaar de keuze voor de gebruikte symptomen (verlammingsverschijnselen) van de muizen dagelijks
gescoord worden.
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve

Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:

effecten op het welzijn van de dieren ●
De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene
(pijn, lijden, angst of blijvende
welzijnsfactoren.
schade) tot een minimum te
beperken.
●
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

Studie van ontstekings processen bij de ziekte van Alzheimer.

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
binnen welk tijdsbestek?

Ja, binnen 4 jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

Alzheimer dementie, neurodegeneratie
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv.
de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

De ziekte van Alzheimer (AD) wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van afwijkende afzetting van amyloïde plaques
en neurofibrillaire klitten in de hersenen. Bovendien vertonen
AD-patiënten steevast een robuuste neuro-ontsteking.
Gebaseerd op dwingende en baanbrekende genetische
studies, wordt het AD-pathogenetische proces geacht te zijn
geïnitieerd door Amyloïde pathologie gevolgd door Taupathologie, wat vervolgens leidt tot neurodegeneratie. De
volgorde van deze verschillende fasen wordt de A / T / N-as
genoemd. Apolipoproteïne E (APOE) -gen wordt beschouwd
als de hoogste genetische risicofactor voor het ontstaan van
AD. APOE is vooral betrokken bij het lipidenmetabolisme en
AD-gerelateerde
neuro-ontsteking.
De
onderliggende
moleculaire mechanismen van APOE bij neuro-ontsteking
worden echter slecht begrepen. Hier onderzoeken we hoe
APOE de door Amyloid geïnduceerde Tau-pathologie en de
daaropvolgende door Tau geïnduceerde neurodegeneratie
beïnvloedt door het moduleren van ontstekingen. Dit onderzoek
zal licht werpen op de cruciale rol van neuro-ontsteking bij de
progressie van AD en nieuwe wegen openen voor de eerste
AD-modificerende farmacologische behandeling

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 resultaten van dit project zouden een beter inzicht moeten
geven in de APOE-rol in het verloop van ziekten en
gedragsveranderingen in een diermodel voor de ziekte van
Alzheimer. Deze experimenten zullen toelaten om het
biologische mechanisme achter de ziekte verder te begrijpen.
Deze experimenten kunnen bijdragen aan het vinden van een
medicijn voor de ziekte van Alzheimer. Hoewel is gevonden dat
ApoE4 de kans dat een persoon de ziekte van Alzheimer
ontwikkelt sterk verhoogt, is dit niet in alle populaties
(Nigeriaanse bevolking) gecorreleerd. Een beter algemeen
begrip van APOE-lipoproteïne is nodig.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de dieren,
wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot
van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

Maximaal 400 muizen
Betreffende de verwachte negatieve effecten voor de dieren: in
een beperkt aantal experimenten wordt een matig ongemak
verwacht. Om dit te vermijden worden de muizen nauwgezet
opgevolgd.

Dit project focust op het karakteriseren van een muismodel.
Hierdoor is het gebruik van muizen noodzakelijk. De
identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten voor
neurodegeneratieve doelwitten vereist het gebruik van
diermodellen. Dit is noodzakelijk omdat celmodellen 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. Bovendien is er tot nu toe
geen ander alternatief ontwikkeld dat de complexiteit van de
hersenen in biologische termen volledig kan repliceren en in
staat is om overdraagbare resultaten te leveren.

Statistische analyse werd uitgevoerd voor de berekening van
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters) het vereiste aantal dieren. Goed gevalideerde modellen in de
onderzoeksgroep worden gebruikt.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden

De onderzoeksgroep heeft gedurende vele jaren een
gedetailleerde en internationaal erkende expertise opgebouwd
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort in het genereren en karakteriseren van muismodellen voor
en waarom het gebruikte diermodel het meest Alzheimer dementie en gerelateerde aandoeningen. We
verfijnd is met inachtname van de
gebruiken bijgevolg in detail gekarakteriseerde modellen in de
wetenschappelijke doelstellingen.
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 verminderde eetlust, gewichtsverlies en
motorische problemen, voorafgaan. Deze benadering vermijdt
onnodige negatieve effecten voor de muizen, maar laat toch
toe het therapeutisch potentieel van de voorgestelde
therapeutische benaderingen te analyseren. Bovendien worden
er humane eindpunten gehanteerd.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de maatregelen die 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 tot een minimum te beperken
worden de muizen geëuthanaseerd wanneer deze
waargenomen 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)

Validatie van een nieuw behandelingsdoelwit voor depressie in een
muismodel.
2020/02/01 - 2020/07/31

Ja, na de einddatum van de studie wordt een retrospectieve analyse gemaakt.

Depressie, behandelingsdoelwit, muismodel, gedragsstudie

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
Neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
Neen
niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen We willen weten of het inactiveren van een potentieel behandelingsdoelwit in
van het project, bv. de
een specifieke hersenregio, muizen kan beschermen tegen depressieve
wetenschappelijke
symptomen. Dit doelwitmolecule zorgt voor communicatie tussen hersencellen
onbekenden, of
en reguleert hun activiteit. Om dit te kunnen onderzoeken zal een
wetenschappelijke of
depressiemodel veroorzaakt worden in muizen waarbij dit doelwitmolecule al
klinische noden die
dan niet geblokkeerd is (twee groepen muizen). Vervolgens zullen de muizen
aangekaart worden
twee verschillende gedragstesten uitvoeren die ons zullen vertellen welke
(maximaal 1000 karakters) groep (met of zonder receptor inactivatie) minder depressief is dan de andere.
Deze studie is belangrijk omdat het verband tussen dit specifieke molecule en
depressie nog niet bekend is, aangezien huidig onderzoek vooral de focus ligt
op andere moleculen, zoals serotonine.
Beschrijf de mogelijke
voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project:
hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor
mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000
karakters)

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden?
Wat is het maximaal
aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de

Als de resultaten van onze experimenten positief zijn, zou dit een aanwijzing
zijn voor het gebruik van blokkers voor dit doelwitmolecule als nieuwe therapie
voor patiënten met major depressive disorder. Hoewel dit het doel op lange
termijn is, moet er eerst meer kennis worden vergaard voordat klinische
toepassingen mogelijk zijn. Onze studie zal de eerste zijn die dat kennis
aanbiedt. Depressie is een veel voorkomende psychische stoornis. Zo zal 20%
van de wereldbevolking tijdens hun leven depressief zijn. Een nieuwe
behandeling is ook erg belangrijk, want tot op de dag van vandaag kan meer
dan de helft van de patiënten niet worden geholpen met de antidepressiva die
momenteel worden voorgeschreven. Bovendien veroorzaken deze
antidepressiva veel bijwerkingen.

Muizen (mus musculus , C57BL/6J)
44 muizen
Bij sommige groepen van muizen zal er depressie worden veroorzaakt. De

handelingen die met de
De dieren zullen daarom dagelijks nauwlettend opgevolgd worden. Indien
dieren gesteld worden:
nodig zullen humane eindpunten gehanteerd worden om de dierproef stop te
welke zijn de verwachte
zetten.
negatieve effecten voor de
dieren, wat is de
waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst
van deze effecten en wat
is het lot van de dieren na
het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal Om te bepalen of er een alternatief voor dieren bestaat met dezelfde
betrouwbaarheid voor ons experiment, hebben we verschillende online
1000 karakters)
databases gecontroleerd met betrekking tot alternatieve methoden. Er zijn
echter nog geen mogelijke alternatieven ontworpen of uitgevonden voor ons
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren specifieke onderzoeksdoel. Het gebruik van een levend organisme zoals
te gebruiken en waarom er muizen is in deze context nodig omdat we de effecten van het inactiveren van
geen alternatieve dierloze een bepaalde receptor in de hersenen op depressie willen onderzoeken. Voor
dit doel kunnen diervrije alternatieven niet worden gebruikt aangezien gedrag
methode kan gebruikt
en depressieve symptomen niet kunnen worden bestudeerd. We stellen dat
worden.
ons onderzoek het gebruik van dieren (muizen) nodig heeft om de impact van
receptorblokkers op depressie te ontdekken.

2.Vermindering
(maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren
gebruikt worden.

Om het minimale gebruik van dieren in ons experiment te garanderen, hebben
we vooraf een steekproefgrootte berekend met behulp van statistische
programma's. Gegevens (standaardafwijking, vermogen, significantieniveau,
...) waren gebaseerd op artikelen met vergelijkbare onderzoeksvragen met
betrekking tot het onderwerp (d.w.z. de antidepressieve effecten van
receptorblokkers). De statistische tests berekenden in totaal 36 muizen.
Omdat we verwachten dat 10% van de muizen zullen uitgesloten worden
tijdens het experiment, zal een minimum aantal van 40 muizen (10 muizen in
elke groep) worden gebruikt.

De keuze van muizen voor ons onderzoeksdoel is het meest verfijnd, omdat
een van de positieve eigenschappen van het gebruik van knaagdieren in
onderzoek is dat hun gedragskenmerken sterk lijken op die van mensen. Dit is
Verklaar de keuze voor de erg belangrijk omdat we een model nodig hebben dat goed genoeg is om er
gebruikte diersoort en
zeker van te zijn dat verminderde depressieve symptomen bij het dier ook
waarom het gebruikte
leiden tot verminderde depressieve symptomen bij patiënten. Op deze manier
diermodel het meest
proberen we te onderzoeken wat er gebeurt in een situatie die vergelijkbaar is
verfijnd is met inachtname met die bij mensen. Zo zal de conversie van muizen naar mensen in de
van de wetenschappelijke toekomst gemakkelijker zijn. Bovendien is de genetica van muizen algemeen
doelstellingen.
bekend in het onderzoekswereld, en daarmee zijn we in staat om het eiwit dat
we willen onderzoeken genetisch te blokkeren.
3.Verfijning (maximaal
1000 karakters)

Verklaar de maatregelen
die 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 welzijn van de dieren te verminderen, zullen
we kooiverrijking opnemen om natuurlijk gedrag te stimuleren en ongemak en
overmatige stress te verminderen. Negatieve effecten zoals gewichtsverlies,
uitdroging, anorexia en vechtwonden worden ook regelmatig geëvalueerd:
dagelijks of om de twee dagen. Als de muizen een bepaalde graad van deze
negatieve effecten bereiken (bijvoorbeeld een gewichtsverlieszullen acties
plaatsvinden om het experiment te verlichten of zelfs te stoppen. In het geval
dat de dieren te veel lijden, zal euthanasie worden toegepast.
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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)

De invloed van diëten rijk aan zout of suiker op de barrière tussen
het bloedvatenstelsel en de hersenen.
29/01/2020 – 29/01/2021
Ja

Bloed-hersenbarrière, natrium, glucose, integriteit, permeabiliteit,
dieet, multiple sclerosis, diabetes, metabole ziekten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van mens Neen
of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het
In ziekten zoals multiple sclerose (MS), ziekte van Alzheimer en
project, bv. de wetenschappelijke
diabetes type II hebben patiënten last van afbraak van weefsel in
onbekenden, of wetenschappelijke of het brein en/of een afname in cognitie. Een mogelijke oorzaak
klinische noden die aangekaart worden hiervoor is de afbraak van de bloed-hersenbarrière door factoren in
(maximaal 1000 karakters)
het dieet. Om dit verder te onderzoeken, kijken we in dit
experiment naar de effecten van een te hoge inname zout en
suiker op de bloed-hersenbarrière.
Beschrijf de mogelijke voordelen die
Dit project leidt tot voorbereidende data voor verdere studies
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe Daarnaast kunnen de resultaten, met de aanname dat zout en
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen, dieren
of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Er zullen muizen gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

36 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?

Toepassing van de 3Vs

De muizen zullen een dieet volgen wat bestaat uit een verhoogde
hoeveelheid zout of suiker of normaal dieet. Het voedsel is vrij
beschikbaar en kan worden gegeten naar eigen behoefte. Door het
eten van dit speciale voedsel worden geen negatieve effecten
verwacht. Het wegen van de dieren kan lichte stress veroorzaken.
Na de dieet periode worden de dieren gedood worden de hersenen
verzameld. De hersenen worden verzameld voor verder
onderzoek.

1.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 vergelijking met mensen hebben muizen een vergelijkbare
structuur dat de hersenen van de bloedvaten scheidt. Het is
noodzakelijk om muizen te gebruiken om betrouwbare resultaten te
verkrijgen die vertaald kunnen worden naar menselijke biologie. De
alternatieve methoden vertonen niet dezelfde multicellulaire en
multifactoriële structuur wat mensen en muizen hebben. Om de
menselijke situatie, waarbij dieet als oorzaak van de neurologische
symptomen wordt gezien, zo goed mogelijk na te bootsen willen we
het dieet ook in het experiment toepassen. Dit is alleen mogelijk
met dieren.

Om zo min mogelijk dieren te gebruiken, hebben we gekeken naar
het aantal gebruikte dieren in vergelijkbare experimenten. Deze
studie wordt uitgevoerd met zo weinig mogelijk dieren als een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat
pilootstudie. Hierdoor kan in de toekomst aan de hand van
zo weinig mogelijk proefdieren gebruikt statistische methoden het juiste aantal dieren berekend worden.
worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte De muis is het diersoort met de meeste vergelijkbare neurobiologie
diersoort en waarom het gebruikte
in de laagste rang die fylogenetisch verbonden is met de mens.
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 welzijn van de dieren minimaal te
houden, worden de het lichaamsgewicht en gezondheid van de
muizen iedere dag gewogen. Wanneer het lichaamsgewicht 1520% lager is dan het hoogste gewicht uit het gehele experiment
wordt de muis uit zijn lijden verlost en euthanasie toegepast. Aan
het einde van de behandel periode worden de muizen gedood
voordat de hersenen verzameld worden.

361
Niet-technische titel van het
project
Looptijd van het project (of beginen 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

Onderzoek naar de rol van het eiwit, genaamd p27Kip1, op de
motiliteit van de immuun cellen van het brein.
05/03/20

-

05/03/22

Ja, voor het beëindigen van het doctoraat/na het beëindigen van
het aangegeven onderzoek.

Muisonderzoek, immuuncellen, proteïne, migratie, celdeling
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische
noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Hersenontwikkeling is een complexe gebeurtenis waarin
verstoringen leiden tot hersenmisvorming, verlies van functie en
ontwikkelingsstoornissen zoals schizofrenie en autisme. Microgliacellen zijn de immuuncellen van de hersenen en nemen deel aan
hersenontwikkeling en het behoud van een stabiele omgeving. Ze
spelen een rol bij de eliminatie van overtollige cellen en dragen bij
aan het functioneren en de structurele organisatie van de
hersenen. De migratie van deze immuuncellen vereist een goede
beheersing van celbeweging of motiliteit. De moleculaire controle
die de motiliteit van microglia regelt, blijft echter grotendeels
onbekend. In andere hersencellen werd aangetoond dat een eiwit
dat instaat voor de regulatie van de celcyclus ook migratie in
andere cellen van de hersenen reguleert. Het doel van dit project
is om meer inzicht te krijgen in de rol van immuuncellen in de
hersenen bij de ontwikkeling alsook in de stabiele omgeving te
begrijpen.

Beschrijf de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit 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 onderzoek naar de rol van een eiwit in de celcyclus
op de beweeglijkheid van microglia in de hersenen. Tot op heden
is de kennis over dit eiwit en zijn rol in immuuncellen zeer
beperkt. De verkregen resultaten zullen informatie verschaffen
over de biologie van deze cellen en over de fysiologische en
pathologische omstandigheden die deze kunnen beïnvloeden.

Positieve bijdrage aan mens of dier: Hersenontwikkeling is een
complex proces dat kan worden veranderd tijdens bepaalde
embryonale misvormingen. Dergelijke afwijkingen treden op bij
ontwikkelingsstoornissen in de hersenen zoals autisme en
schizofrenie. Dit project zal de kennis over hersenontwikkeling
verbeteren en de weg vrijmaken voor nieuw onderzoek naar de
disfunctie van deze cellen bij hersenaandoeningen

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van
deze dieren (opgesplitst per
soort)?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld worden:
welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke
of
verwachte
graad van ernst van deze effecten
en wat is het lot van de dieren na
het project?

Muizen
375 muizen
Volwassen muizen worden opgeofferd vóór het begin van de
experimenten en zullen daarom geen pijn ervaren tijdens de
experimenten.
Dieren die worden geïnjecteerd alvorens de experimenten
plaatsvinden zullen dagelijks opgevolgd worden om hun
stressniveau alsook milde pijn te beperken tot het minimum.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

De muizen in dit project worden gebruikt om de rol van een eiwit
op de beweeglijkheid van de immuuncellen in de hersenen te
bepalen. Het is essentieel dat de immuuncellen uit de
Geef aan waarom het
embryonale hersenen worden geïsoleerd of bestudeerd
noodzakelijk is om dieren te
onmiddellijk nadat het moederdier is geëuthanaseerd om de
gebruiken en waarom er geen
fysiologische beweeglijkheid van de immuun cellen te
alternatieve dierloze methode kan waarborgen. Onderzoek toonde daarnaast aan dat het gebruik
gebruikt worden.
van cellijnen resultaten vertoonde afwijkend van resultaten in
muizen. Hierbij is het niet mogelijk om af te wijken naar
alternatieve methoden.
2.Vermindering (maximaal 1000 Statistiek wordt gebruikt om het aantal dieren te bepalen dat
nodig is voor de experimenten.
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt Bovendien zullen de experimenten geleidelijk worden
dat zo weinig mogelijk proefdieren geanalyseerd en als een statistisch verschil kan worden
gebruikt worden.
waargenomen, zal het experiment worden beëindigd.

3.Verfijning (maximaal 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 muis is eerder in vergelijkbare onderzoeken gebruikt en
vormt daarom een gestandaardiseerd model voor het aanpakken
van de biologie van de immuun cellen van de hersenen in een
fysiologische of pathologische context.

Verklaar de maatregelen die
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 worden dagelijks gecontroleerd zodat ze voldoende
voedsel en water ter beschikking hebben en om snel te reageren
op eventuele problemen. Bovendien zal nestmateriaal zoals
kleine kartonnen dozen en papieren beschikbaar worden gesteld
aan de dieren om afleveringen van stress te minimaliseren.
Geluid wordt geminimaliseerd om stress te beperken en
dierenwelzijn te waarborgen. Grenspunten worden bepaald zodat
een dier dat onnodig lijdt snel kan worden geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of beginen 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

Opvolgen van getransplanteerde cellen in het ruggenmergletsel na
ruggenmergschade.
01/03/2020-31/12/2021

Ja, na afloop van de studie.

Ruggenmergschade, afweercellen

Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
Neen
andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het Ondanks recente ontwikkelingen is de prognose voor herstel na
project, bv. de wetenschappelijke dwarslaesie relatief pover. Het posttraumatische ziekteproces wordt
onbekenden, of wetenschappelijke gekenmerkt door een overmatige ontstekingsreactie. Modulatie van deze
of klinische noden die aangekaart ontstekingsreactie is een veelbelovende strategie om nieuwe therapieën te
worden (maximaal 1000 karakters) ontwikkelen en herstel na een dwarslaesie te verbeteren.
Recente gegevens suggereren dat een bepaald ontstekingsremmend
celtype de overmatige ontstekingsreactie onderdrukt en bijdraagt tot
herstel na een dwarslaesie.
We zullen de invloed van het bepaalde ontstekingsremmend cel
karakteriseren op het herstel na dwarslaesie.
Beschrijf de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of
hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten?
(Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van
deze dieren (opgesplitst per
soort)?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld worden:
welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat
is het lot van de dieren na het
project?
Toepassing van de 3Vs

We verwachten dat verduidelijking van de mechanismen waarmee een
bepaald ontstekingsremmend celtype 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.

muizen
141 muizen
Deze proef bestaat erin een dwarslaesie aan te brengen bij muizen en het
effect van een bepaald ontstekingsremmend celtype op het functioneel
herstel te onderzoeken. Het ontstekingsremmend celtype 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.

1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk
is om dieren te gebruiken en
waarom er geen alternatieve
dierloze methode kan gebruikt
worden.

Aangezien onderzoek van functioneel herstel (gedragstesten) deel van de
onderzoeksvraag is, kan deze proef enkel worden uitgevoerd op levende
dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 Aan de hand van een statistische formule werd het minimaal aantal
proefdieren bepaald waar toch een betrouwbaar resultaat mee bereikt kan
karakters)
worden.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt
dat zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.
Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en geëvalueerd, en klinisch
3.Verfijning (maximaal 1000
relevant.
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom het
gebruikte diermodel het meest
verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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 worden de
dieren in groep gehuisvest. Ook worden humane criteria gehanteerd
waardoor een dier dat onnodig lijdt vroegtijdig zal 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

Invloed van omgeving op tumorgroei door veranderingen in de
intestinale microbiota
2 jaar
Ja, op het einde van het project

Kanker, kankertherapie, immuuncellen, Zout, Microbioom

Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
Neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
Neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van Het doel van het project is het bestuderen van het effect van
het project, bv. de
bepaalde microbiota en metabolieten in muismodellen voor kanker.
wetenschappelijke
onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische
noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke
voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen
gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal
van deze dieren (opgesplitst
per soort)?
In het kader van de
handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten
voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte
graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van
de dieren na het project?

Dit project heeft als doel 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 256 muizen gebruikt worden.

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. Bovendien zullen deze muizen 3 x per week een
stof toegediend krijgen via injectie in de maag. Uiteindelijk zullen de
dieren na het beëindigen van de dierproef op een menselijke manier
worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal
1000 karakters)

Voor deze experimenten zijn we geïnteresseerd in de bijdrage van
de verschillende zoutsensitieve microbiota en metabolieten in de
ontwikkeling van een immuunrespons tegen tumoren in muizen.
Geef aan waarom het
Deze in vivo interacties zijn zeer complex en bijgevolg is er nood aan
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen een preklinisch diermodel. Geen enkel in vitro model kan deze
alternatieve dierloze methode interacties nabootsen.
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal
1000 karakters)

Ons doel is het bestuderen van de effecten van zoutsensitieve
microbiota en metabolieten 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.

Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Er wordt ook een statistische berekening gemaakt van het aantal
proefdieren.

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die
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 onderzoek wordt gekozen voor muizen aangezien dit het
aangewezen diermodel is voor dit onderzoek. Voordien werd dit
model reeds gebruikt.

Dierenwelzijn is één van onze belangrijkste zorgen. Alle
inspanningen worden geleverd om hun dagelijks welzijn
(bijvoorbeeld huisvesting in groepen, kooiverrijking) te
maximaliseren en anderzijds zullen we stress en lijden bij de dieren
(bijvoorbeeld muizen verdoven voor injecties), zoveel mogelijk
minimaliseren. Indien het dier onnodig pijn lijdt, zal het dier
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

Beschrijf de doelstellingen van
het project, bv. de
wetenschappelijke
onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische
noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke
voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen
gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van
deze dieren (opgesplitst per
soort)?
In het kader van de
handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten
voor de 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 effect van trehalose behandeling op T cellen tijdens neuroinflammatie
2 jaar
Ja, binnen twee jaar.

Trehalose
Ontsteking
Multiple sclerosis
Centrale zenuwstelsel
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
Neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
Neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is nagaan of een specifiek suiker genaamd
trehalose ontsteking in multiple sclerose (MS) kan verminderen door
e activatie van T cellen, een soort immuuncel, te verminderen. 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 het
suiker 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 autofagieroute 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.

Muizen
32 muizen
Muismodel voor MS
De muizen zijn in het ergste geval verlamd tot onder het middenrif.
In de meeste gevallen zullen de muizen verlamd raken tot aan de
achterpoten. Het ongerief wordt beschouwd als ernstig. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal
1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die
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.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van statistische analyse.

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.

365
Niet-technische titel van het project

Het effect van trehalose behandeling op ontstekingsreactie in
het centrale zenuwstelsel

Looptijd van het project (of begin- en
2 jaar
einddatum)
Zal het project onderworpen worden
aan een retrospectieve analyse (ja /
Ja, binnen twee jaar.
nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trehalose
Trefwoorden (maximaal 10 woorden Ontsteking
/ 100 karakters)
Multiple sclerosis
Centrale zenuwstelsel
Doelstelling van het project
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van mens Neen
of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het
Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centrale
project, bv. de wetenschappelijke
zenuwstelsel waarbij perifere afweercellen naar de hersenen
onbekenden, of wetenschappelijke of gaan om daar de zenuwvezels te beschadigen. Het
klinische noden die aangekaart
veranderen van deze ontstekingsreactie is een
worden (maximaal 1000 karakters) veelbelovende therapeutische strategie. Het is aangetoond
dat een specifiek suiker een positief effect heeft op
verschillende ziekten door ontsteking te verminderen. Deze
studie zal ons daarom nieuwe inzichten verschaffen of
behandeling met het suiker ontsteking in de hersenen kan
verminderen en daarom een interessante basis kan bieden
voor nieuwe therapie strategieën voor 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)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

MS is de meest voorkomende niet-traumatische
neurologische aandoening in jongvolwassenen en treft 2,5
miljoen mensen wereldwijd. Het aanpassen 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.
Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
76 dieren
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die Muismodel voor MS
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de 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 meestal verlamd tot aan de achterpoten en in
het ergste geval verlamd tot onder het middenrif. Daarom
wordt het ongerief ingeschat als ernstig. 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.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Het muismodel voor MS vertoont een gelijkaardige ontsteking
in vergelijking met MS patiënten wat belangrijk is om
Geef aan waarom het noodzakelijk is resultaten te extrapoleren naar humane omstandigheden om
om dieren te gebruiken en waarom zo nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. Tevens bestaat
er geen diervrij alternatief om de impact van het opslageiwit
er geen alternatieve dierloze
in ontsteking te evalueren.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat experiment werd berekend aan de hand van statistische
analyse.
zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd
diersoort en waarom het gebruikte
en klinisch relevant.
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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.

366
Niet-technische titel van het
project
Looptijd van het project (of beginen 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

Migratie eigenschappen van afweercellen na een nieuwe
ontwikkelde vaccinatie strategie
2020/03/26 – 2022/03/26

Ja, na het beëindigen van het experiment

Afweercellen, vaccinatie, migratie

Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
Neen
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van
Afweercellen spelen een cruciale rol in het induceren van een
het project, bv. de
immunologische reactie na vaccinatie. De migratie van
wetenschappelijke onbekenden, afweercellen naar lymfeknopen is essentieel voor het stimuleren
of wetenschappelijke of klinische van deze immunologische reactie. Het doel van dit project is om
noden die aangekaart worden
de migratie eigenschappen van immuuncellen te bepalen na een
(maximaal 1000 karakters)
nieuwe, meer effectieve, vaccinatie strategie.
Beschrijf de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van
deze dieren (opgesplitst per
soort)?
In het kader van de handelingen
die met de dieren gesteld worden:
welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte
graad van ernst van deze effecten
en wat is het lot van de dieren na
het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

Wetenschappelijke vooruitgang: Resultaten van deze studie
zullen onze kennis betreffende het werkingsmechanisme van
een nieuwe vaccinatie strategie ophelderen.
Positieve bijdrage aan mens of dier: Vaccinaties zijn een
belangrijk middel in de strijd tegen infectieziekten. De
vaccinatiestrategie beschreven in dit project is effectiever en
vereist slechts 1 bezoek van individuen aan de huis- of
dierenarts.
Muis
55 muizen
We verwachten dat dieren geen ongemak ondervinden na de
vaccinaties. De vaccinatie zelf (intranasaal en intramusculair)
kunnen voor licht ongemak zorgen.
Op het einde van dit project zullen de dieren geëuthanaseerd
worden zodat het weefsel kan gebruikt worden voor verdere
analyses.

De vaccinatiestrategie in deze studie vertoont een gelijkaardige
verloop in mensen en muis wat belangrijk is om resultaten te
extrapoleren naar humane omstandigheden en om zo nieuwe
inzichten te verkrijgen.

2.Vermindering (maximaal 1000 Omdat dit een pilootstudie is, konden we geen statistische
analyse uitvoeren die het correct aantal dieren berekent. Op
karakters)
basis van ervaring hebben we gekozen voor 5 muizen per
Verklaar hoe gewaarborgd wordt experimentele groep. Dit aantal is hoog genoeg en houdt toch
dat zo weinig mogelijk proefdieren rekening met de ethische aspecten om niet onnodig dieren te
gebruikt worden.
gebruiken.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met inachtname
van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die
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 vaccinatie in dit project is een geaccepteerd
model voor het evalueren van de rol van veranderingen van de
functie van afweercellen na vaccinatie.

Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:
De muizen worden dagelijks gecontroleerd op algemene
welzijnsfactoren.
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

Injecties via de arteriën bij muizen.

Looptijd van het project (of begin- en
2 jaar (2020/03/28 – 2022/03/28)
einddatum)
Zal het project onderworpen worden
aan een retrospectieve analyse (ja /
Ja, binnen de looptijd van het oefenproject.
nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Injecties
Trefwoorden (maximaal 10 woorden /
Arteriën
100 karakters)
Muizen
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 Neen
of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Ja
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het
Het doel van deze proefstudie is het inoefenen van een
project, bv. de wetenschappelijke
nieuwe techniek, nl. de injectie via de dijslagader bij muizen.
onbekenden, of wetenschappelijke of Dit is een complexe techniek die veel training vraagt,
klinische noden die aangekaart
vooraleer we deze kunnen toepassen in een echte studie. Het
worden (maximaal 1000 karakters)
doel is dus om deze techniek aan te leren en voldoende in de
vingers te krijgen, om deze nadien in een project te gaan
toepassen. Vooraleer we op levende dieren deze techniek
willen oefenen, zullen we deze reeds op kadavers
(handelingen etc.) geoefend hebben.
Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 we deze techniek goed in de vingers krijgen, kunnen
we deze complexe methode gaan toepassen op dieren in een
project dat we aangevraagd hebben. Echter kan dit in de
toekomst ook het voordeel bieden dat we deze techniek nu
ook in het huidige onderzoeksinstituut introduceren, waardoor
andere onderzoekers hier mogelijks in toekomstige
onderzoeken ook van kunnen profiteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
50 muizen
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs

Deze techniek werd reeds door andere onderzoekers (in het
buitenland) veelvuldig toegepast. Zij beschrijven dat de dieren
na de ingreep ‘matige’ negatieve effecten ondervonden. Zo
werd er geen ernstige pijn of verminderde mobiliteit bij de
dieren geobserveerd, na toepassing van de techniek.
Aangezien dit een chirurgische ingreep betreft, is het de
bedoeling dat deze dieren volledig kunnen herstellen.

1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Op dit moment zijn er geen dierloze alternatieve methoden.
Aangezien we een techniek gaan inoefenen, die we nadien
Geef aan waarom het noodzakelijk is willen toepassen in een project, is het noodzakelijk dit op
om dieren te gebruiken en waarom er deze dieren eerst te oefenen. De muizen zullen hier een
geen alternatieve dierloze methode operatie ondergaan, waarbij ze nadien terug volledig
herstellen. Er wordt dus geen ernstig ongemak verwacht.
kan gebruikt worden.
Aangezien dit een soort van pilootstudie is waarbij we eerst
een nieuwe techniek willen inoefenen, vooraleer deze toe te
passen in een echte studie, konden we geen statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat analyse uitvoeren die het correct aantal dieren berekent. De
zo weinig mogelijk proefdieren
bedoeling is dat we eerst deze techniek onder de knie krijgen,
gebruikt worden.
om ervoor te zorgen dat dit zonder problemen lukt in de
uiteindelijke studie. Aangezien deze dieren ook volledig
herstellen, kunnen ze achteraf door andere onderzoekers
hergebruikt worden om andere technieken op in te oefenen.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

Dit is een techniek die door weinige onderzoekers kan
toegepast worden. Indien we deze techniek onder de knie
Verklaar de keuze voor de gebruikte
krijgen kan dat voor andere onderzoekers het voordeel
diersoort en waarom het gebruikte
bieden dat ze deze techniek nu ook in hun onderzoek kunnen
diermodel het meest verfijnd is met
includeren, waardoor er eventueel nieuwe wetenschappelijke
inachtname van de
doelen kunnen gesteld/bereikt worden.
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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.
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Niet-technische titel van het project

Sterilisatie Amerikaanse stierkikker

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

2020/04/15 - 2025/04/15

Zal het project onderworpen worden aan
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, na het beëindigen van de proef
ja, binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden /
Amerikaanse stierkikker, steriele triploïden methode, invasieve
100 karakters)
exoten, Europese verordening Invasieve uitheemse soorten,
populatie controle
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)

Fundamenteel onderzoek
Neen
Neen
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Ja
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere Neen
proeven
Het opstarten van pilotcase om de populatiegrootte van een
aquatische
invasieve
exoot,
Amerikaanse
stierkikker,
te van
Het
doel is om
de huidige
methoden
voor het
beheersen
populaties van invasieve Am. stierkikkers te verbeteren en aan te
tonen dat het gebruik van steriele individuen in de populaties een
effectieve maatregel voor populatiecontrole is op de lange termijn.
De pilotcase is gericht op een populatie Amerikaanse stierkikker
in Vlaanderen. De introductie van steriele individuen wordt
geïntegreerd in de beheerregeling voor de soort (Agentschap
voor Natuur en Bos).

Milieuvriendelijke en kosten-efficiënte methode voor het beheer
Beschrijf de mogelijke voordelen die
van wijdverbreide populaties van aquatische invasieve
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
diersoorten.
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

Amerikaanse stierkikker
500 volwassen Amerikaanse stierkikkers
10000 larven van Amerikaanse stierkikker

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

Adulte vrouwtjes worden geïnjecteerd met hormonen en zachte
druk wordt uitgeoefend bij eileg. Daarna worden de dieren
geëuthanaseerd.
Adulte mannetjes worden geëuthanaseerd en de testes worden
verwijderd.
Bij een beperkte aantal larven wordt een staal verzameld van
celweefsel (staarttipjes) om de triploïdie-graad te bepalen. De
larven worden in de enclosures (vijvers) op het terrein uitgezet.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
NVT. Verplichte bestrijding van Amerikaanse stierkikker
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
NVT Verplichte bestrijding van Amerikaanse stierkikker
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

NVT Verplichte bestrijding van Amerikaanse stierkikker

Verklaar de maatregelen die zullen
Met de steriele triploïden methode moeten minder dieren worden
genomen worden om de negatieve
gevangen en gedood voor de verplichte populatiecontrole
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot maatregelen die de lidstaten moeten nemen.
een minimum te beperken.
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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

De rol van zeewier-afgeleide vetten in verhoogde
vetgehaltes in het bloed
01/05/2020

-

30/04/2021

Ja, na afloop van het project
Zeewier, sterolen, vetten, leververvetting, ziekte van
Alzheimer
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of 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)

Saringosterol is een stof die aanwezig is in planten, met
name in zeewier, die een signaal-ontvangend eiwit
(receptor) activeert betrokken in de cholesterol- en
vethuishouding van het lichaam. Voorgaand onderzoek
heeft aangetoond dat cognitieve achteruitgang in de ziekte
van Alzheimer voorkomen kan worden door deze receptor
te activeren. Echter bestaan er twee subtypes van deze
receptor. Activatie van beide subtypes van deze receptor
leidt tot bijwerkingen zoals een verhoogd vetgehalte in het
bloed en vetstapeling in de lever. In een voorgaand
experiment hebben wij natuurlijke stoffen die bekend staan
om deze receptor te activeren getest op de symptomen
van de ziekte van Alzheimer in een Alzheimer muismodel.
Onderzoek naar de natuurlijke stof saringosterol toonde
aan dat het één van de twee subtypes van de receptor
activeert en dat het in staat is de cognitieve achteruitgang
in het Alzheimer muis model te voorkomen. Echter is het
reeds onbekend of saringosterol leidt tot bijwerkingen
zoals een verhoogd vetgehalte in het bloed en vetstapeling
in de lever, wat wordt gezien in muizen behandeld met
stoffen die beide subtypes van de receptor activeren. Om
te kunnen bepalen of de plantaardige stof saringosterol
kan worden gebruikt voor de remming van de progressie
van de symptomen van de ziekte van Alzheimer zonder tot
bijwerkingen te leiden, zullen we het effect van dit
saringosterol op het vetgehalte in het bloed en op
vetstapeling in de lever moeten onderzoeken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 Saringosterol in staat blijkt te zijn om de cognitieve
verslechtering in de ziekte van Alzheimer te voorkomen
zonder tot bijwerkingen te leiden, zou dit plant sterol
mogelijk de symptomen in patiënten met de ziekte van
Alzheimer kunnen verzachten.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van de dieren
na het project?

Muizen (C57Bl6/J)
14
Tijdens het experiment zullen wij de dieren drie
aaneengesloten weken dagelijks behandelen met
saringosterol of een controle door orale toediening. Om
stress te voorkomen zullen de dieren getraind worden door
een ervaren onderzoeker. Aan het eind van de
behandelperiode worden de dieren geëuthanaseerd.
Vervolgens wordt er een bloedstaal afgenomen en worden
de levers en hersenen geïisoleerd voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Omdat er momenteel, naast diermodellen, geen
fysiologisch model beschikbaar is om het effect van
Geef aan waarom het noodzakelijk is om saringosterol op bijwerkingen te testen, is het nodig om dit
dieren te gebruiken en waarom er geen in een diermodel te onderzoeken.
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Voor de standaardisatie van de proef zullen we dieren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo gebruiken/bestellen met eenzelfde genetische achtergrond
en leeftijd.
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

Doordat het bloedstaal pas afgenomen zal worden
wanneer de euthanasie gestart werd, zullen de dieren hier
geen extra ongemak van ervaren.

Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Het triglyceride profiel van de muis is meer vergelijkbaar
met de mens dan de meeste andere diersoorten. Dit
maakt de muis een geschikt model om mogelijke effecten
op triglyceride levels te bekijken. Bovendien is er veel
bekend over het muismodel dat gebruikt zal worden, wat
de translatie naar de mens vergemakkelijkt.

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade)
tot een minimum te beperken.

Ondanks dat wij geen bijwerkingen verwachten, zullen de
fysieke kenmerken en het gedrag van dieren dagelijks
gemonitord worden om te verzekeren dat de dieren geen
onnodig ongemak ervaren tijdens het experiment. Bij
tekenen van ongemak, zullen wij in overleg met
dierverzorgers en –specialisten beslissen of het dier het
experiment kan afmaken of vroegtijdig geëuthanaseerd zal
moeten worden om het ongemak tot een minimum te
beperken.
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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

Gastrointestinale functie in een muismodel voor
schizofrenie
01/05/2020 – 30/04/2024
Nee
Gastrointestinale functie, motiliteit, permeabiliteit,
muizen
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere Neen
proeven

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

De zenuwcellen en gliacellen van het enterisch
zenuwstelsel, het brein dat spijsvertering reguleert,
vormen een complex netwerk dat gelegen is in de
darmwand. Onlangs toonden we aan dat specifieke
positionering en oriëntatie van deze cellen van vitaal
belang is voor de structuur en functie van het enterisch
zenuwstelsel. Echter, het is niet duidelijk hoe de circuits
die darmfunctie controleren uiteindelijk worden gevormd.
Onze hypothese veronderstelt dat enterische gliacellen
cruciaal zijn voor de vorming van deze circuits, en dat
verstoring van hun functie resulteert in de ontwikkeling
van abnormale verbindingen in deze netwerken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen, dieren
of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Een beter inzicht in de mechanismen die bepalen hoe de
circuits van het enterisch zenuwstelsel worden
samengesteld is belangrijk om darmziektes, waarvan
gedacht wordt dat ze veroorzaakt worden door
misvormde zenuwnetwerken, te verklaren. Patiënten met
psychiatrische en neurologische aandoeningen hebben
frequent ook aandoeningen aan het
spijsverteringsstelsel, maar de oorzaak is vaak niet
gekend. Bovendien kunnen abnormale circuits die leiden
tot veranderde darmbeweging, een onevenwicht in het
darm microbioom veroorzaken wat op zijn beurt mentale
functie kan beïnvloeden via de darm-brein as.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

60 muizen

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

We verwachten dat de gedragingen van de mutante
dieren mild verstoord zullen zijn. Ze zullen individueel in
kooien gehuisvest worden kort voor de start van de
experimenten. Aangezien muizen sociale dieren zijn,
zullen ze dit ongemakkelijk vinden. We verwachten ook
dat de mutanten muizen repetitief gedrag kunnen
vertonen, wat ze ook als ongemakkelijk kunnen
ondervinden. De toedieningen via orale gavage zijn niet
pijnlijk, maar de muizen kunnen wel lichte stress
ondervinden. Een deel van de dieren wordt aan het einde
van het experiment geëuthanaseerd op een humane
manier, de andere dieren worden ingezet voor een in
vitro experiment.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Het gebruik van levende muizen is noodzakelijk om de
Geef aan waarom het noodzakelijk is
werking
van hun spijsverteringsstelsel te onderzoeken.
om dieren te gebruiken en waarom er
geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Om het minimale aantal proefdieren dat we nodig
hebben voor onze experimenten te bepalen hebben we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
ons gebaseerd eerder gepubliceerde resultaten.
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 het meest aangewezen omdat
dit eiwit (DISC1) van muizen sterk overeenkomstig is
met dat van de mens. Het muismodel is dus het meest
representatief als model. Bovendien zijn deze testen
voor muizen geoptimaliseerd om een beeld te geven van
de werking van hun spijsverteringssteltel.

De muizen zullen gespecialiseerde zorg krijgen om het
welzijn van ieder dier te garanderen. Ze worden
meermaals per week gecontroleerd op mogelijke
negatieve gevolgen.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar hoe een verstoord
vetzuurmetabolisme leidt tot een vermindering van
ontsteking van de zenuwbanen

Looptijd van het project (of begin- en
3 jaar
einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan
Ja, na het beëindigen van het experiment.
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo
ja, binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
Vetzuren, afweercellen, ontsteking
karakters)
Doelstelling van het project
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

Ja
Neen
Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
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)

In multiple sclerose (MS) en andere autoimmuunziektes spelen cellen van het afweersysteem
een cruciale rol. Deze cellen migreren over de bloedhersenbarrière en tasten vervolgens de zenuwvezels
aan. Het moduleren van deze ontstekingsreactie is een
veelbelovende therapeutische strategie. Recente
bevindingen tonen aan dat een verstoord
vetzuurmetabolisme deze ontstekingsreactie kan
verminderen. Het doel van dit project is om te bepalen
hoe het vetzuurmetabolisme dit precies doet.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 cellen
van het afweersysteem in multiple sclerose. Tot op
heden is de kennis hieromtrent zeer beperkt.

Positieve bijdrage aan mens of dier: multiple
sclerose (MS) is de meest voorkomende niettraumatische neurologische aandoening in
jongvolwassenen en treft 2,5 miljoen mensen
wereldwijd. Het moduleren van de ontsteking die
ontstaat in het zenuwstelsel is een veelbelovende
therapeutische strategie bij MS.
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

60 muizen

In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het 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
geëuthanaseerd worden zodat het weefsel kan gebruikt
worden voor verdere analyses.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het muismodel voor MS vertoont een gelijkaardige
ontsteking in vergelijking met MS patiënten wat
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
belangrijk is om resultaten te extrapoleren naar
dieren te gebruiken en waarom er geen
humane omstandigheden om zo nieuwe therapieën te
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
kunnen
ontwikkelen
voor
neurodegeneratieve
worden.
aandoeningen.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het
experiment werd berekend aan de hand van
statistische analyse en ervaring.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen
Maatregelen om het ongemak te minimaliseren:
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren (pijn, De muizen worden dagelijks gecontroleerd op
algemene welzijnsfactoren.
lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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

De kweek van een nieuwe muislijn met een ontbrekend
gen en groen fluorescerende immuuncellen in de
hersenen
2020/06/04

-

2024/06/04

Neen
Kweek, immuuncellen, hersenen
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere Ja
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden (maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen, dieren
of planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de 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 doel van deze studie is het onderhouden van een
kweek van muizen die een bepaald gen niet hebben wat
belangrijk kan zijn in de ontwikkeling van de ziekte van
Alzheimer. Deze muizen hebben ook groen
fluorescerende immuuncellen in de hersenen om deze
cellen specifiek te kunnen bestuderen.

De gekweekte muizen zullen uiteindelijk gebruikt worden
voor in vitro experimenten die betrekking hebben tot de
ontwikkeling van een therapie voor patiënten met de
ziekte van Alzheimer.

Er zullen muizen gebruikt worden.
Er zullen maximaal 1216 muizen gebruikt worden in 4
jaar.
Bij het kweken van de dieren verwachten we geen
negatieve effecten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is
om dieren te gebruiken en waarom er
geen alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

De muizen in dit project worden gebruikt om de rol van
een risicogen voor de ziekte van Alzheimer in de
immuuncellen van de hersenen te bepalen. Het is
essentieel dat levende immuuncellen afkomstig uit de
hersenen van een proefdier gebruikt worden om deze rol
te achterhalen.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat
zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.

Het kweekprogramma wordt geoptimaliseerd om het
aantal
overschotdieren
te
minimaliseren.
De
overschotdieren zullen hergebruikt worden voor
onderwijsdoeleinden en indien mogelijk gedeeld worden
met andere onderzoekers.

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
De kweek van dit nieuwe muismodel werd gekozen door
Verklaar de keuze voor de gebruikte de beschikbaarheid van 2 muismodellen die toelaten om
onderzoek uit te voeren naar het te-bestuderen gen
diersoort en waarom het gebruikte
binnen de ziekte van Alzheimer.
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen
Geen ernstige nevenwerkingen worden verwacht, maar
genomen worden om de negatieve
de dieren zullen de nauwlettend opgevolgd worden.
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade)
tot een minimum te beperken.
Uiteindelijk zullen de dieren opgeofferd worden wanneer
deze niet gebruikt kunnen worden voor kweek of
experimenten, en wanneer ze niet hergebruikt kunnen
worden.
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Niet-technische titel van het project

De kweek van een nieuwe muislijn met twee ontbrekende genen en
groen fluorescerende immuuncellen in de hersenen

Looptijd van het project (of begin- en
2020/06/04
einddatum)

-

2024/06/04

Zal het project onderworpen worden
aan een retrospectieve analyse (ja / Neen
nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden /
Kweek, immuuncellen, hersenen
100 karakters)
Doelstelling van het project
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart
worden (maximaal 1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project:
hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of
hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten?
(Maximaal 1000 karakters)

Neen
Neen
Neen

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

Neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
Neen

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

Ja

Het doel van deze studie is het onderhouden van een kweek van
muizen die bepaalde genen niet hebben wat belangrijk kan zijn in de
ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Deze muizen hebben ook
groen fluorescerende immuuncellen in de hersenen om deze cellen
specifiek te kunnen bestuderen.
De gekweekte muizen zullen uiteindelijk gebruikt worden voor in vitro
experimenten die betrekking hebben tot de ontwikkeling van een
therapie voor patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen gebruikt
Er zullen muizen gebruikt worden.
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
Er zullen maximaal 1216 muizen gebruikt worden in 4 jaar.
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die Bij het kweken van de dieren verwachten we geen negatieve effecten.
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

De muizen in dit project worden gebruikt om de rol van risicogenen
voor de ziekte van Alzheimer in de immuuncellen van de hersenen te

voor de ziekte van Alzheimer in de immuuncellen van de hersenen te
Geef aan waarom het noodzakelijk is bepalen. Het is essentieel dat levende immuuncellen afkomstig uit de
om dieren te gebruiken en waarom er hersenen van een proefdier gebruikt worden om deze rol te
achterhalen.
geen alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat
zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.

Het kweekprogramma wordt geoptimaliseerd om het aantal
overschotdieren te minimaliseren. De overschotdieren zullen
hergebruikt worden voor onderwijsdoeleinden en indien mogelijk
gedeeld worden met andere onderzoekers.

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
De kweek van dit nieuwe muismodel werd gekozen door de
Verklaar de keuze voor de gebruikte beschikbaarheid van 2 muismodellen die toelaten om onderzoek uit te
voeren naar het te-bestuderen gen binnen de ziekte van Alzheimer.
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende
schade) tot een minimum te
beperken.

Geen ernstige nevenwerkingen worden verwacht, maar de dieren
zullen de nauwlettend opgevolgd worden.
Uiteindelijk zullen de dieren opgeofferd worden wanneer deze niet
gebruikt kunnen worden voor kweek of experimenten, en wanneer ze
niet hergebruikt kunnen worden.
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Niet-technische titel van Kweek van een nieuwe muislijn voor het bestuderen van de immuuncellen van het
het project
brein.
Looptijd van het project
2020.07.01 – 2023.06.30
(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
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)
Beschrijf de mogelijke
voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit
project: hoe kan
wetenschappelijke
vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor
mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000
karakters)

Ja. Deze zal 3 maanden voor het verlopen van deze matrix uitgevoerd worden.

Kweek, fluorescentie, muizen, muisonderzoek, receptoren
Fundamenteel onderzoek

Ja

Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
Neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
Neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van deze studie is het vormen van een nieuwe muislijn met specifieke
eigenschappen zoals groene fluorescentie in de immuuncellen van de hersenen
alsook de afwezigheid van een specifieke receptor, genaamd TRPV4. Deze
muislijn zal gebruikt worden voor het bestuderen van deze immuuncellen en
vervolgens hun functies beter te begrijpen.

De gekweekte muizen worden gebruikt voor verschillende experimenten die
betrekking hebben tot het verwerven van inzichten over de rol van een specifieke
receptor in de immuuncellen (alsook verwante cellen) van het brein. Deze studie
zal bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek omtrent de morfologie, fysiologie,
dynamiek en functies van zulke immuuncellen in ziekte en gezondheid. Op termijn
kan zulk onderzoek betrekking hebben tot de ontwikkeling van een therapie voor
mensen met neurodegeneratieve aandoeningen.

Welke diersoorten zullen
Muizen
gebruikt worden?
Wat is het maximaal
aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen maximaal 96 dieren (vrouwelijk & mannelijk) 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.

Bij het kweken van de dieren verwachten we geen negatieve effecten.

Muizen die een groen fluorescent proteïne bevatten dat tot uiting komt in de
immuuncellen van het brein worden in vele studies gebruikt om de fysiologie van
deze cellen te achterhalen en dit met behulp van microscopie. In dit project wordt
er een extra mutatie toegevoegd aan deze immuuncellen, namelijk, de afwezigheid
van een specifieke receptor genaamd TRPV4. De afwezigheid van deze receptor
laat ons toe om de rol ervan te bestuderen in het functioneren van deze
immuuncellen. Alternatieve methoden zouden bestaan uit het gebruik van
farmacologische remmers van het kanaal. Echter zijn deze remmers niet 100%
betrouwbaar. De nieuwe muislijn is een meer robuust model dat ons toelaat de
bovenvermelde functies correct te bestuderen.

Het kweekprogrammma is opgesteld om de nieuwe muislijn te verkrijgen uit
maximaal twee kruisingen alsook met het minimale gebruik van koppels. Hierdoor
zullen geen onnodige muizen gebruikt worden en zal het aantal beperkt worden tot
het minimum.

3.Verfijning (maximaal
1000 karakters)
Verklaar de keuze voor
De muis is eerder in vergelijkbare onderzoeken gebruikt en vormt daarom een
de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte gestandaardiseerd model voor het aanpakken van de biologie van de
immuuncellen van de hersenen in een fysiologische of pathologische context.
diermodel het meest
verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen
die zullen genomen
worden om de negatieve
effecten op het welzijn
van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende
schade) tot een
minimum te beperken.

Tijdens de kweek worden geen negatieve effecten verwacht op het welzijn van de
dieren.
De muizen worden dagelijks gecontroleerd zodat ze voldoende voedsel en water
ter beschikking hebben en om snel te reageren op eventuele problemen.
Bovendien zal nestmateriaal zoals kleine kartonnen dozen en papieren beschikbaar
worden gesteld aan de dieren om stress te minimaliseren. Alsook wordt geluid
geminimaliseerd om stress te beperken en het dierenwelzijn te waarborgen.
Grenspunten worden bepaald zodat een dier dat onnodig lijdt snel kan worden
geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

De opzet van een nieuwe methode om DNA in te
brengen in een muismodel voor multiple sclerose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

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

Ja, het project zal onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse vlak na het einde van de
looptijd van 2 jaar.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Herstel, muismodel, DNA, multiple sclerose
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

Ja
Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn
Neen
van mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
Neen
andere proeven
In dit project valideren we een nieuwe methode om
DNA in te brengen in de hersenen van een muismodel
voor multiple sclerose (MS), met als doelstelling het
herstel van de hersenen onderzoeken in de context
van MS. Beschadiging en herstel van het zenuwstelsel
worden bestudeerd op moleculair niveau. Dit
proefdiermodel wordt al reeds gebruikt in onze groep,
maar het leveren van DNA moet echter nog opgezet
en gevalideerd worden in ons instituut vooraleer we
het kunnen gebruiken om nieuwe herstel-inducerende
geneesmiddelen te testen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Het proefdiermodel biedt de mogelijkheid om nieuwe
targets te testen die het herstel van hersenschade
zouden stimuleren. De voordelen van dit model zijn
dat de hersenschade gecontroleerd wordt aangebracht
en dat de resultaten binnen een relatief korte
tijdsperiode verkregen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

56 muizen zijn maximaal nodig voor deze studie

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

Het ongerief wordt geschat op ernstig aangezien de
muizen onderworpen worden aan twee
hersenoperaties wat kan leiden tot
geheugenvermindering. De dieren worden aan het
einde van de proef geëuthanaseerd om de hersenen
verder biochemisch te onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs

1.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 bestaan geen alternatieve systemen waarmee het
herstel van de hersenen met dezelfde
reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid onderzocht
kan worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Dit experiment dient als een pilootexperiment,
waarmee berekend zal worden hoeveel dieren in de
toekomst nodig zullen zijn om soortgelijke
experimenten uit te voeren. Hierdoor willen we
verzekeren dat er zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt zullen worden in de toekomst.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 dat gebruikt wordt in dit project is een
geaccepteerd model. Het wordt reeds in
(inter)nationale laboratoria toegepast om
hersenschade en herstel te onderzoeken.
De belangrijkste maatregel om het ongemak te
minimaliseren is de dagelijkse controle op algemene
welzijnsfactoren. Zodra de dieren onnodig lijden
worden ze vroegtijdig geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het
project

Het bepalen van de effecten van het ontbreken van een specifieke
enzym in de immuuncellen om de ontstekingsreactie in de hersenen
te onderdrukken tijdens het ziekteproces van multiple sclerose

Looptijd van het project (of beginen einddatum)

3 jaar

Zal het project onderworpen
worden aan een retrospectieve
analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen
welk tijdsbestek?

Ja, het project zal onderworpen aan een retrospectieve analyse aan
het einde van de experimenten (binnen 3 jaar)

Trefwoorden (maximaal 10
woorden / 100 karakters)

Multiple sclerose, immuuncellen, muizen, enzym

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe een
project, bv. de wetenschappelijke farmaceutische behandeling precies werkt in een diermodel voor
onbekenden, of wetenschappelijke multiple sclerose. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de effecten
of klinische noden die aangekaart van het ontbreken van een specifiek enzym in de immuuncellen en de
worden (maximaal 1000
effecten die daarop volgen. Door dit te onderzoeken vergroot de
karakters)
kennis omtrent het werkingsmechanisme van mogelijke
behandelingen. Door deze kennis te vergroten kan de ontwikkeling
van nieuwe medicijnen verbeterd worden om zo mogelijke
bijwerkingen te kunnen uitsluiten.

Beschrijf de mogelijke voordelen
die kunnen voortvloeien uit dit
project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het algemene doel van dit project is om de kennis omtrent de werking
van een potentieel medicijn te vergroten. Indien de effecten van de
behandeling kunnen verklaard worden aan de hand van een
onderliggende werking, dan kan specifiek hierop ingewerkt worden
om medicatie te verbeteren en bijwerkingen te verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

In dit project worden muizen gebruikt.

Wat is het maximaal aantal van
deze dieren (opgesplitst per
soort)?

Tijdens deze studie zullen maximaal 69 muizen gebruikt worden

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

51 dieren zullen een beenmergtransplantatie ondergaan wat
ongemak met zich zal meebrengen. We verwachten een verminderde
eetlust, verminderde mobiliteit en gewichtsverlies ten gevolge van de
experimenten. Nadien zullen de dieren MS-gerelateerde
verlammingsverschijnselen ondervinden. Daarom wordt het ongerief
geschat op ernstig. Aan het einde van de proef worden de dieren
geëuthanaseerd om de hersenen, het ruggenmerg, de milt en de
lymfeknopen verder te onderzoeken.
De overige 18 dieren zullen geëuthanaseerd worden om als
beenmergdonor fungeren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Het complexe ziekteproces van multiple sclerose dient bestudeerd te
worden in een model dat dicht aansluit bij de humane situatie. Vermits
Geef aan waarom het noodzakelijk het niet mogelijk is om dit ziekteproces volledig na te bootsen aan de
is om dieren te gebruiken en
hand van cellen of computer simulaties, dienen levende wezens
waarom er geen alternatieve
gebruikt te worden.
dierloze methode kan gebruikt
worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Het benodigd aantal proefdieren voor deze proef werd berekend aan
de hand van statistische formules en reeds opgebouwde ervaringen.
Indien we het bepaalde aantal zouden reduceren, zou de kwaliteit van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt
het onderzoek verminderen en lopen we het risico dat de
dat zo weinig mogelijk proefdieren
experimenten falen.
gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

Het gebruikte diermodel voor deze experimenten is het meest
bestudeerde en geaccepteerde diermodel dat nauw aansluit bij de
humane situatie. De ziekteprocessen in de hersenen, het
Verklaar de keuze voor de
ruggenmerg, de milt en de lymfeknopen zijn relatief vergelijkbaar met
gebruikte diersoort en waarom het
wat er gebeurt in de mens. Minder complexe diersoorten zullen in
gebruikte diermodel het meest
deze opzet niet gebruikt kunnen worden wegens het ontbreken van
verfijnd is met inachtname van de
deze complexe interacties tussen enkele van deze orgaansystemen.
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die
zullen genomen worden om de
negatieve effecten op het welzijn
van de dieren (pijn, lijden, angst of
blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Verschillende welzijnsfactoren en ziekteverschijnselen zullen
dagelijks gecontroleerd en gemonitord worden om het ongemak te
verminderen. Daarbij komt dat er kooiverrijking voorzien wordt en
dieren in groep gehuisvest zullen worden. Voldoende toegang tot
water en voedsel zal gegarandeerd worden, ook wanneer de eerste
ziekteverschijnselen optreden. Gepaste anesthesie en euthanasie zal
toegepast worden om te vermijden dat het dier onnodig ongerief
ondervindt.
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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

Evaluatie van de effecten van een zeewierextract vrij van toxische
stoffen en de synthetische stof op cognitie in een muismodel van
de Ziekte van Alzheimer.
04/06/2020

-

03/06/2021

Ja, na afloop van het project
Zeewier, ziekte van Alzheimer, cognitie, geheugen
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routine productie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
Neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Naast medicatie die symptomen helpt te verminderen, bestaat er
nog geen behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Voorgaand
onderzoek heeft aangetoond dat het stimuleren van een signaalontvangend eiwit (receptor) betrokken in de cholesterol- en
vethuishouding in de hersenen de cognitieve achteruitgang in een
muismodel van de ziekte van Alzheimer kan voorkomen. Echter
bestaan er twee subtypes van deze receptor. Activatie van beide
subtypes van deze receptor leidt tot bijwerkingen zoals een
verhoogd vetgehalte in het bloed en vetopstapeling in de lever.
Onderzoek toonde aan dat één van de twee subtypes van de
receptor verantwoordelijk is voor deze bijwerkingen. Wij hebben in
voorgaande experimenten aangetoond dat de activatie van het
andere subtype receptor cognitieve verslechtering voorkomt
zonder deze bijwerkingen. Het zeewier Sargassum fusiforme en
een stof aanwezig in dit zeewier (saringosterol) zijn in staat dit
subtype receptor te activeren en cognitieve achteruitgang in een
Alzheimer muismodel te voorkomen zonder tot bijwerkingen te
leiden. Echter bevat zeewier toxische stoffen die er bij de
voorgaand geteste extractiemethode niet verwijderd worden en
kost het isoleren van het saringosterol uit zijn natuurlijke bron veel
tijd. Een extract van Sargassum fusiforme vrij van toxische stoffen
of een synthetische stof zouden een goed alternatief kunnen
bieden. Wij hebben daarom het doel om een extract van het
zeewier Sargassum fusiforme vrij van toxische stoffen en de
synthetische stof te testen op cognitieve effecten en eventuele
bijwerkingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 extract van Sargassum fusiforme of de synthetische
stof in staat blijkt te zijn om de cognitieve verslechtering in de
ziekte van Alzheimer te voorkomen zonder tot bijwerkingen te
leiden, zou deze veiliger en gemakkelijker klinisch toepasbaar zijn
dan het ruwe zeewier en saringosterol geïsoleerd uit natuurlijke
bron.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van de dieren
na het project?

Muizen
78 muizen
Tijdens het experiment zullen de dieren tien aaneengesloten
weken dagelijks behandeld worden met Sargassum fusiforme
extract, de synthetische stof PFM018 of een controle door orale
toediening. Dit kan mogelijk leiden tot stress bij de dieren, wat
mogelijk kan leiden tot stress-geassocieerd gedrag. Om dit te
voorkomen zullen de dieren voorafgaand aan de behandelperiode
getraind worden door een ervaren onderzoeker. Aan het eind van
de behandelperiode worden de dieren geëuthanaseerden worden
de levers en hersenen geïsoleerd voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Het complexe ziekteproces van de Ziekte van Alzheimer dient
bestudeerd te worden in een organisme of model dat goed
aansluit aan de humane situatie. Omdat dit ziektebeeld niet na te
Geef aan waarom het noodzakelijk is
bootsen is met een dierloos model en omdat cognitie niet getest
om dieren te gebruiken en waarom er
kan worden zonder dieren, zullen wij een diermodel nodig hebben
geen alternatieve dierloze methode kan
voor ons experiment.
gebruikt worden.
Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaard statische formule en op
reeds opgebouwde ervaring met deze experimenten. Voor de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo standaardisatie van de proef zullen we dieren gebruiken met
dezelfde genetische achtergrond (nestgenoten) en leeftijd.
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

Doordat het bloedstaal na euthanasie zal worden afgenomen,
zullen de dieren hier geen extra ongemak van ervaren.

Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Wij zullen gebruik maken van muizen, omdat wij een model van
de ziekte van Alzheimer nodig hebben om de effecten van het
zeewier exact en de synthetische stof op het Alzheimer fenotype
te testen. Er bestaat een veel gebruikt geaccepteerd transgeen
muis model waarbij het ziektebeeld van de ziekte van Alzheimer is
geïnduceerd. Dit model is geschikt om effecten van behandeling
op Alzheimer te onderzoeken en maakt de translatie naar de
mens mogelijk doordat het ziektebeeld overeenkomt met die bij de
mens.

Verklaar de maatregelen die 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 fysieke kenmerken en het gedrag van dieren zullen dagelijks
worden gemonitord om te verzekeren dat de dieren geen onnodig
ongemak ervaren tijdens het experiment. Bij tekenen van
ongemak, zullen wij in overleg met dierverzorgers en –specialisten
beslissen of het dier het experiment kan afronden of
geëuthanaseerd zal moeten worden om het ongemak tot een
minimum te beperken.
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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

Monitoring Europese hamster in het kader van het
Vlaamse soortbeschermingsprogramma
2021-2025
Ja in 2025
Europese hamster, Critecus critecus ,
soortenbescherming, habitatrichtlijn
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

Neen
Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

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

Ja

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

Neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. Analyse van het effect van het landgebruik op het gedrag
de wetenschappelijke onbekenden, of
van de hamsters. Door de gegevens van geïmplanteerde
wetenschappelijke of klinische noden die
zenders te combineren met de waarnemingen van het
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters) landgebruik wordt een analyse gemaakt van het effect van
het landgebruik op de hamsters. Er wordt daarbij speciaal
aandacht geschonken aan:
-Effect van dekkingsgraad op keuze van percelen en
predatiegraad
-Effect van hamstervriendelijke teelten en
beheerovereenkomsten
-Effect van bewerkingen op percelen op
verplaatsingsgedrag van hamsters
-Effect van teelten, beheerovereenkomsten, enz. op
reproductief succes.
-Effect van kweek en reïntroductie op verplaatsings- en
reproductief gedrag
Duurzame instandhouding van de Europese beschermde
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
soorten en behalen van Gewestelijke
voortvloeien uit dit project: hoe kan
instandhoudingsdoelen voor hamster
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst
van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?

Europese hamster
50
Er worden geen negatieve effecten verwacht. Het gewicht
van de zenders bedraagt minder dan 8 % van het gewicht
van de dieren. Heling van de incisie stelt zelden
problemen. De dieren worden vrijgelaten op het terrein op
de vangstplaats.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

NVT

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Er wordt een beperkt aantal hamster gezenderd, 10 dieren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig per jaar.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
en waarom het gebruikte diermodel het meest
verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.

NVT

Verklaar de maatregelen die 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 worden de dieren verdoofd. Na operatie
worden ze 2 dagen opgevolgd.
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Niet-technische titel van het project

Het Knuffelhormoon als behandeling voor de ziekte van
Alzheimer (AD).

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

1/09/20

-

1/11/22

Zal het project onderworpen worden aan een
Ja, het project zal onderworpen worden aan een retrospectieve
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
analyse aan het einde van de experimenten (binnen 2 jaar)
binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

Knuffelhormoon, ziekte van Alzheimer, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

JA

Translationeel of toegepast onderzoek

Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

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

Neen

Behoud van soorten

Neen

Hoger onderwijs of opleiding

Neen

Forensisch onderzoek

Neen

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

Neen

Beschrijf de doelstellingen van het project,
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Doel van dit project is te testen of de toediening van het
knuffelhormoon via de neus een positief effect kan hebben op
leervermogen en geheugen van muizen met kenmerken van de
ziekte van Alzheimer. Zo willen we weten, of het knuffelhormoon
misschien een goede alternatief therapie zou kunnen worden
voor mensen die de ziekte van AD hebben. Hier hopen we
mensen te kunnen helpen, zowel patiënten alsook
zorgverleners.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 resultaten uit dit project kunnen nuttig zijn voor patiënten die
aan de ziekte van Alzheimer lijden. Als het knuffelhormoon een
positief effect op geheugen heeft, is het makkelijk toe te dienen
(via een neusspray), en kan misschien in combinatie met
andere medicatie tot een beter ziekteverloop leiden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Maximaal 52 muizen

We verwachten geen negatieve effecten voor de dieren van de
In het kader van de handelingen die met de behandeling. De toediening van het knuffelhormoon via de
dieren gesteld worden: welke zijn de
neus is oncomfortabel, maar niet pijnlijk. Nadat het project is
verwachte negatieve effecten voor de dieren, afgelopen worden de dieren geëuthanaseerd.
wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot
van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.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 kan geen alternatieve dierloze methode gebruikt worden, om
meerdere redenen. Ten eerste is het knuffelhormoon tot nu toe
nog niet in gebruik voor mensen met AD. Er moet ook gekeken
worden of het veilig is om het knuffelhormoon in de context van
AD te gebruiken.
Ten tweede, is het moeilijk om het geheugen te testen van
mensen die al aan de ziekte van AD lijden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We gebruiken zo min mogelijk proefdieren, maar genoeg dat
ook als er sommige dieren niet in de analyse gebruikt kunnen
worden we een statistisch relevant resultaat kunnen testen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
We gebruiken muizen omdat het muismodel voor Alzheimer, l
het
meest gebruikelijke model is. Verder heeft dit model ook
Verklaar de keuze voor de gebruikte
een
goed beschreven ziekteproces, dat aansluit bij de humane
diersoort en waarom het gebruikte diermodel
situatie.
het meest verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 verwachten geen negatieve effecten door de toediening
van het knuffelhormoon. We gaan het gewicht van de dieren
dagelijks meten en kijken of ze pijn of blijvende schade hebben.
Zodra de dieren onnodig lijden worden ze 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

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Het kweken van speciale muizen die teveel perifeer myeline
proteïne 22 produceren om te gebruiken in experimenten
2/07/2020

-

2/07/2024

Nee
Charcot Marie Tooth, aandoening zenuwstelsel, slechte
zenuwgeleiding, kweken muizen, onderzoek
Fundamenteel onderzoek
Neen
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routine productie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van mens Neen
of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Ja
proeven
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 een gen dat
codeert voor een bepaald eiwit (PMP22). PMP22 is een
belangrijke component van de isolerende laag rond
zenuwbanen. Een overexpressie van dit gen leidt tot verlies
van van die beschermlaag. CMT1A-patiënten ondervinden
dan ook ernstige verzwakking en verschrompeling 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 om muizen te kweken om te
achterhalen hoe een overexpressie van PMP22 kan leiden tot
de ziekte, en verder willen we ook een therapie ontwikkelen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 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 zenuwstelsel waarbij er problemen zijn met myeline
zoals multiple sclerosis en Dejerne-Sottas syndroom.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Voor deze in vivo studie zullen muizen gebruikt worden die
het PMP22 gen tot overexpressie brengen

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

Voor deze dierproef zullen in totaal 216 muizen gebruikt
worden.

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

De dieren die we gaan kweken hebben een pathologisch
phenotype, wat kan leiden tot milde symptomen van het
perifeer zenuwstelsel en ongemak bij de muizen. Door de
overexpressie van het PMP22 gen hebben de dieren
problemen met de zenuwgeleiding en dit zorgt voor zowel
motorische als sensorische stoornissen beginnende in de
uiteinden van de achter- en voorpoten. Het gaat hier dus om
een dierproef met een matig ongemak. Wanneer de dieren
niet meer nodig zijn voor kweek of experimenten dan zullen
ze op een humane manier geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Er is nood aan een preklinisch diermodel omdat deze zenuw
defecten en de complexe in vivo processen in een zenuw
Geef aan waarom het noodzakelijk is om niet op een alternatieve manier onderzocht kunnen worden.
dieren te gebruiken en waarom er geen Deze proef kan enkel uitgevoerd worden met levende dieren
en geen enkele alternatieve test kan dit diermodel vervangen.
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

/

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters) Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd,
en klinisch relevant. Muizen krijgen over het algemeen de
voorkeur als diermodel voor studies rond aandoeningen van
Verklaar de keuze voor de gebruikte
het zenuwstelsel. Ze zijn op grote schaal beschikbaar en de
diersoort en waarom het gebruikte
pathologie in het muismodel dat we gebruiken komt heel
diermodel het meest verfijnd is met
goed overeen met de CMT-ziekte bij mensen. Een ander
inachtname van de wetenschappelijke
voordeel is dat dit model een duidelijke functionele ‘readout’
doelstellingen.
heeft, wat wil zeggen dat de functionaliteit van de zenuwen
geëvalueerd kan 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.

Dierenwelzijn is één van onze belangrijkste zorgen. Alle
inspanningen worden geleverd om hun dagelijks welzijn
(bijvoorbeeld huisvesting in groepen, kooiverrijking) 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
hanteren.
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Titel van het project
Looptijd van het project
Trefwoorden (max. 5 woorden / 50
karakters)
Doelstelling van het project

Onderzoek naar de effecten van global change op de
migratiepatronen van vogels: de case van de Europese Nachtzwaluw
01/10/2019 – 29/09/2023
Migration Ecology
Ornithology Global Change
Biodiversity
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Ja
Reglementaire testen en routineproductie
Ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Ja
mens of dier
Behoud van soorten
Ja
Hoger onderwijs of opleiding
Ja
Forensisch onderzoek
Ja
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)

Ja

Conservation
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

In het huidige tijdperk, het Anthropoceen, staat onze leefwereld onder
grote druk door wereldwijde veranderingen van de ecosystemen en
het klimaat (‘global change’). Als gevolg nemen we waar dat de
biodiversiteit op aarde in een snel tempo aan het verdwijnen is.
Diersoorten die over lange afstanden migreren staan mogelijk nog
onder een hogere druk dan andere, omdat zij onderhevig zijn aan
bedreigingen in verschillende delen van de wereld, en op
verschillende momenten van het jaar. Voorgaande studies naar de
effecten van global change op populaties van migrerende diersoorten
hebben vaak enkel de effecten op de populaties tijdens de
broedperiode beschouwd. Daarnaast wordt tot op heden veel nadruk
gelegd op onderzoek naar klimaatverandering, daar waar
verandering in het landschap, onder meer veroorzaakt door socioeconomische veranderingen, mogelijks meer effect hebben op
populatiedynamieken. Vogels vormen een interessante groep om de
effecten van global change op populatiedynamieken te onderzoeken
omdat zij vaak snel reageren op veranderingen in hun leefomgeving.
In dit project zullen wij daarom de effecten van global change
onderzoeken op de migratie-ecologie van vogels in Europa. Hierbij
leggen wij, onder meer, meer nadruk op landschapsveranderingen in
de rustplaatsen die tijdens migratie gebruikt worden. Het project zal
focussen op de migratie-ecologie van de Europese Nachtzwaluw, als
case-study. Deze schemeractieve vogelsoort migreert jaarlijks naar
overwinteringsgebieden in Centraal Afrika. Onderweg vertrouwt hij op
belangrijke rustgebieden in Europa en Afrika alvorens ecologische
barrières over te steken. Zowel de overwinteringsgebieden als
rustgebieden worden door vele Europese vogelsoorten gebruikt
tijdens migratie en staan onder zware druk.

Welke diersoorten zullen gebruikt Europese Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus ) – Er worden
worden en wat is bij benadering het jaarlijks een 100 tal vogels gevangen waarvan er enkele 10-tallen
aantal van deze dieren?
uitgerust worden met een zender.

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

Vrij levende vogels worden gevangen en ondergaan biometrische
metingen zoals het meten van de vleugellengte en de staart lengte,
waarna de vogels terug vrij worden gelaten in hun natuurlijke habitat.
Dit proces brengt mogelijks stress met zich mee, deze stress wordt
telkens beperkt door de effectieve tijd dat de vogel in de hand wordt
gehouden en handelingen ondergaat tot een minimum te houden.
Verder worden enkele individuen uitgerust met apparatuur om hun
beweging te volgen zoals geolocators of GPS-trackers. Deze
apparaten en de methode waarmee ze bevestigd worden zijn
specifiek ontworpen voor deze toepassing, de apparaten wegen
bijvoorbeeld nooit meer dan 3-5% van het lichaamsgewicht van de
vogel, en verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat
negatieve effecten van deze apparatuur op de vogels minimaal zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.VERVANGING
(maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is Aangezien het project bestaat uit het bestuderen van migratie van de
om dieren te gebruiken en waarom er Europese nachtzwaluw is een dierloos alternatief niet mogelijk.
geen alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
Omwille van financiële limitaties zullen we jaarlijks maximum 20
vogels uitrusten met een GPS-logger of een geolocator. Van deze 20
vogels verwachten we, gebaseerd op voorgaande studies, 20-30%
(maximaal 600 karakters) Verklaar
het daaropvolgende jaar terug te vangen om zo de data van hun
hoe gewaarborgd wordt dat enkel het
migratie te verzamelen. Jaarlijks wordt er dus slechts data verzameld
minimum aantal dieren wordt gebruikt
van gemiddeld 3-6 vogels. Desalniettemin is deze kleine hoeveelheid
verzamelde data wetenschappelijk relevant omwille van de
beschrijvende aard van de studie en de innovativiteit van de data die
verzameld wordt.
2.VERMINDERING

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

Dit project gebruikt de Europese nachtzwaluw als diermodel omwille
van de expertise die aanwezig is aan UHasselt in het vangen en
werken met deze soort. Gedurende de omgang met de vogels wordt
hun toestand continu opgevolgd. Wanneer er enige signalen van
stress of angst worden vertoond, zoals versnelde of moeilijke
ademhaling, hijgen of agressie, wordt er onmiddellijk gestopt met
verdere handelingen en wordt de vogel terug vrij gelaten in zijn
natuurlijke habitat.
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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

Het effect van een vetzuur opname-eiwit op
zenuwherstel
2 jaar
Ja, op het einde van het project
Herstel
Multiple Sclerose
Vetzuur opname-eiwit
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

Ja
Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn
Neen
van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
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 doel van dit project is om de rol van een vetzuur
opname-eiwit in zenuwherstel te bepalen. Dit vetzuur
opname-eiwit is verantwoordelijk voor het opnemen
van vetten in de cel, een proces dat zeer belangrijk is
in de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor
zenuwherstel. Het herstellen van deze zenuwvezels is
een veelbelovende therapeutische strategie in
neurodegeneratieve aandoeningen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 de rol
van een vetzuur opname-eiwit in zenuw herstel. Tot op
heden is er weinig geweten over dit vetzuur opnameeiwit 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 dit vetzuur opname-eiwit als een
therapeutisch doelwit kan gebruikt worden voor MS.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van de dieren
na het project?

46 muizen
Deze proef bestaat erin de afbraak van de isolatielaag
rond zenuwen (die zorgt voor snelle en efficiënte
geleiding van signalen) te induceren bij muizen met en
zonder het specifieke vetzuuropname-eiwit. Vervolgens
zal het effect van de aanwezigheid of afwezigheid van
dit vetzuuropname-eiwit 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. Na afloop van de proef
worden de dieren op een humane manier gedood en
wordt het weefsel voor verdere analyse gebruikt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

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
Geef aan waarom het noodzakelijk is
omstandigheden om zo nieuwe therapieën te kunnen
om dieren te gebruiken en waarom er
geen alternatieve dierloze methode kan ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen goede
dierloze alternatieven.
gebruikt worden.
Omdat dit een pilootstudie is, konden we geen
statistische analyse uitvoeren die het correct aantal
dieren berekent. Op basis van ervaring hebben we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo gekozen voor een totaal van 46 muizen (onderverdeeld
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
in vijf groepen). Dit aantal houdt rekening met de
worden.
variatie van het diermodel en houdt rekening met de
ethische aspecten om niet onnodig dieren te
gebruiken.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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, toegepast op muizen, is
gestandaardiseerd, geëvalueerd en klinisch relevant.

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.).

383
Niet-technische titel van het project

In vivo validatie van 3D dentale modellen

Looptijd van het project (of begin- en
02/07/2020-02/07/2022
einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
ja, na 2 jaar
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
Regeneratie – glazuur – tand – stamcel
karakters)
Doelstelling van het project
Fundamenteel onderzoek

Beschrijf de doelstellingen van het project,
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Neen

Translationeel of toegepast onderzoek

Ja

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

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

Neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
Neen

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

Neen

Het doel van deze studie is het ontwikkelen van 3D-culturen,
op basis van stamcellen, die in staat zijn om alle cellen en
harde weefsels (glazuur en dentine) van een tand te maken.
Een dergelijk model bestaat nog niet.
We hebben in het laboratorium al 3D-culturen kunnen
maken en deze bevatten verschillende cellen die voorlopers
van glazuureiwitten bevatten.
Om te controleren of deze culturen nu ook in een levend
organisme verder kunnen overleven en verder kunnen rijpen
(differentiëren) tot alle onderdelen van een tand (de harde
weefsels), is transplantatie in muizen nodig. De cellen zullen
geïmplanteerd worden in een kegeltje onder de huid.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Tandverlies blijft een globaal gezondheidsprobleem. Dit
fenomeen kent verschillende oorzaken, waaronder dentale
cariës, parodontale ziektes en trauma’s. Tot op heden zijn er
geen 3D in vitro modellen beschikbaar om tandziektes en
tandregeneratie te onderzoeken. Deze studie zal meer
inzicht geven in de regeneratie potentieel van onze 3
celcultuurprotocollen en zal aantonen indien deze kunnen
gebruikt worden voor het bestuderen van tandbiologie en
tandpathologie in te toekomst (bv. door het toevoegen van
bacteriën).
Daarnaast zouden onze resultaten ook kunnen gebruikt
worden als nieuwe methode voor het regenereren van
tandweefsel, wat kan toegepast kan worden bij de mens ter
vervanging van de huidige transplanten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

51 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?

Er zal een klein onderhuids implantaat (kegeltjes van 4 op 5
mm) worden ingeplant in de flank, hetgeen matig ongemak
kan veroorzaken vlak na de operatie. Dieren zullen na het
experiment op een humane manier worden geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Onze modellen zijn uitvoerig geanalyseerd in het
laboratorium. Echter, zoals bij de meeste weefsels, is een in
vivo set-up noodzakelijk voor de verdere maturatie. Zo
hebben dentale stamcellen een harde ondergrond nodig
(hydroxyapatiet) om gemineraliseerde glazuur af te zetten.
Bovendien kunnen bepaalde factoren (aanwezig in het
bloed) extra signalen aan de 3D tand modellen (zoals
nabijheid van bloedtoevoer; zuurstof) die de verdere
ontwikkelingkunnen bevorderen.

Per muis zullen we 2 kegeltjes met cellen implanteren. Op
deze manier verminderen we het aantal muizen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
We voeren eerst een pilootstudie uit waarin we onze
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden. hoofdvraag nagaan: kunnen onze 3D-modellen
gemineraliseerd tandweefsel (enamel/dentine) vormen? In
deze studie kijken we ook hoe lang de kegeltjes in de muis
moeten zitten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Gezien onze 3D tand modellen een humane afkomst hebben
en om zo een immuunreactie na transplantatie te
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte diermodel voorkomen, opteerden we voor muizen met een verminderd
het meest verfijnd is met inachtname van de afweersysteem.
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve effecten op het
welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of
blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Inzake huisvesting wordt er in sterke mate rekening
gehouden met de behoeften van de dieren. Enig ongemak
zal dan ook tot een absoluut minimum beperkt worden.
Aangezien er in deze studie gebruik gemaakt wordt van
naakte muizen met een defect immuunsysteem, zullen deze
dieren gehuisvest worden in individueel geventileerde kooien
(IVC) die hen extra beschermen tegen mogelijke virussen en
bacteriën in de omgeving. Deze muizen zijn ook
temperatuurgevoelig, vandaar dat er extra bedding- en
nestmateriaal voorzien zal worden in de kooien. Knaagdieren
zijn echter ook sociaal en hebben de gewoonte om in groep
te leven, daarom zullen er tijdens deze studie ook meerdere
muizen in één kooi gehuisvest worden. Verder zal er ook
voldoende kooiverrijking voorzien worden, met name papier,
kartonnen rolletjes, enz.
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Niet-technische titel van het project

Normalisatie van angstig gedrag bij muizen door “moleculair
geheugen” in de cellen van het leercentrum van de hersenen.

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

2020/09/01 -

2021/08/31

Zal het project onderworpen worden aan
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
ja, binnen twee jaar
binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

moleculair geheugen, aanpassingen, angst, hersenen
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

Ja
Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van mens
of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project,
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Uit eerder studies weten we dat prenatale stress het angstig
gedrag van muizen beïnvloedt. Moleculaire studies hebben
verschillen aangetoond in de expressie van genen
geassocieerd met de vette isolatielaag rond zenuwcellen in
de het leercentrum van de muizenhersenen. Nader
onderzoek van deze genen op niveau van het “moleculaire
geheugen” heeft aangetoond dat bepaalde plaatsen op het
gen verschillende patronen vertonen. Het veranderen van het
moleculaire geheugen kan leiden tot veranderingen in
genexpressie.

In dit project willen we deze plekken op het gen met een
veranderd moleculair geheugen moduleren. In twee
verschillende experimenten willen we dit moleculaire
geheugen gelinkt aan stress nabootsen in muizen zonder
stress, zodat we het moleculair geheugen kunnen koppelen
aan het ondergaan van stress. Aan de andere kant willen we
muizen onder stress ontdoen van het moleculaire geheugen
en zo angstig gedrag normaliseren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 voordelen van dit project voor de samenleving zijn dat we
proberen angstig gedrag bij muizen te normaliseren door het
“moleculair geheugen” aan te passen. Deze bevinding
kunnen bijdragen aan het onderzoek naar andere
angststoornissen. Dit onderzoek kan dus meer inzicht
bieden in ziektes zoals depressie. Deze bevinding zou verder
tot gevolg kunnen hebben dat er nieuwe aangrijpingspunten
voor therapeutische benaderingen kunnen worden gevonden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
57 muizen
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
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 het project zijn er vijf verschillende experimentele
groepen. De controlegroep, die geen operatie ondergaat of
onder stress staat, zal naar verwachting een zeer lage
negatieve impact hebben. Experimentele groepen die een
operatie ondergaan, worden blootgesteld aan stress, of zowel
stress als een operatie, zullen naar verwachting een hogere
ernst hebben. Daarom worden deze dieren bijzonder
geobserveerd. Vooral na de operatie wordt het welzijn van de
dieren in de gaten gehouden. Bij ernstig lijden krijgen de
dieren ook pijnmedicatie. Als ze niet herstellen van de
operatie, zullen ze worden geëuthanaseerd.

Aan het einde van het experiment worden alle dieren
geëuthanaseerd en worden de hersenen onderzocht.
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters) Geef aan waarom dieren moeten worden gebruikt en waarom
een alternatieve diervrije methode niet kan worden gebruikt.
-De preliminaire experimenten zijn uitgevoerd in celculturen
om het beoogde “moleculaire geheugen” na te bootsen en
om modluatoren de methode om het moleculair geheugen te
veranderen op punt te stellen.
Waarom kun je het niet op celcultuurniveau laten?
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

-Omdat we het gedrag van cellen in een heel organisme
slechts in beperkte mate kunnen onderzoeken. De verklaring
hoe moleculaire modulaties gedrag kunnen beïnvloeden, kan
alleen worden aangetoond door observaties bij dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

De resultaten van de bestaande studie geven ons
referentiepunten waarop we onze statistische berekeningen
konden baseren. Met behulp van de statistische richtlijnen
konden we het kleinste aantal dieren berekenen voor een
betekenisvolle groepsgrootte. We hebben echter 10%
toegevoegd voor de groepen waarin een operatie wordt
uitgevoerd. Omdat we alleen dieren kunnen opnemen in de
evaluatie waar we de hippocampus raken en die goed zijn
hersteld. Om dit aantal na de test veilig te kunnen
garanderen, wordt een buffer meegerekend.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Leg de selectie van de gebruikte diersoorten uit en waarom
het gebruikte diermodel het beste kan worden verfijnd,
rekening houdend met de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Het type muis is al gebruikt in de onderzoeken waarop dit
project is gebaseerd, en blijft dus consistent. Dit type muis
werd destijds geselecteerd omdat ze lange tijd genetisch
gemodificeerd konden worden. Een muislijn met een
verandering in het gen dat codeert voor een belangrijk
herseneiwit wordt gebruikt als model voor onderzoek naar
angststoornissen.

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve effecten
op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,
angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Dieren krijgen papieren tissues in hun kooi, waarmee ze hun
nest kunnen bouwen, wat ze helpt om stress te verlichten.
Alle dieren worden na de proef gedood omdat we moleculaire
onderzoeken zullen uitvoeren.
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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

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

Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
Neen
andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, In multiple sclerosis (MS) vindt er een ontsteking plaats
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of in de hersenen, wat uiteindelijk leidt tot onherstelbare
wetenschappelijke of klinische noden die schade en ernstige symptomen als gevolg. Regulatoire
aangekaart worden (maximaal 1000
cellen kunnen de ontsteking controleren, maar in MS
karakters)
faalt dit systeem. Dit probleem wordt in deze studie
verder onderzocht.
Dit project leert ons meer hoe de regulerende cellen
Beschrijf de mogelijke voordelen die
falen in MS en dit zou vertaald kunnen worden naar
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
nieuwe therapieën voor MS patiënten.
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?

Muizen
40 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

We willen de regulatoire cellen volgen in een complex
systeem in een MS-achtige ziekte. Daarom zijn
zoogdieren nodig.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

Deze studie wordt uitgevoerd met zo weinig mogelijk
dieren zoals eerder werd bepaald in een pilootstudie.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters) Het muismodel voor MS is zeer goed gekarakteriseerd
en leunt sterk aan bij de menselijke ziekte. Het model is
Verklaar de keuze voor de gebruikte
wereldwijd geaccepteerd als een standaard en klinisch
diersoort en waarom het gebruikte
relevant model. Het is erg eenvoudig om de symptomen
diermodel het meest verfijnd is met
en ernst van de ziekte op te volgen met standaard
inachtname van de wetenschappelijke
scores.
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen
De dieren zullen dagelijks opgevolgd worden en
genomen worden om de negatieve
ongemakken zullen behandeld worden. Als de
effecten op het welzijn van de dieren (pijn, ongemakken te ernstig zijn, worden de dieren
lijden, angst of blijvende schade) tot een geëuthanaseerd. In deze specifieke studie, worden de
minimum te beperken.
dieren gedood op de dag dat ze het ziekst zullen
worden.

386
Niet-technische titel van het project

Optimalisatie van stamceltherapie door het supplement
van vitamine B6 derivaat, in een rat model van hartinfarct.

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

2020/10/01 - 2021/10/31

Zal het project onderworpen worden aan een
Ja, op het einde van het onderzoek.
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)

Stam cellen
Hartinfarct
Transplantatie
Pyridoxamine
Vitamine B6
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

Ja
Neen

Reglementaire testen en routineproductie

Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere Neen
proeven
Het doel van deze studie is om stamcellen afkomstig uit
het hart op te kweken, en deze te transplanteren na een
hartinfarct. Daarbij krijgen de dieren ook een
vitaminebehandeling, om te testen of dit de transplantatie
op een positieve manier beïnvloedt.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Wanneer we de stamceltransplantatie kunnen
optimaliseren, kunnen we dit in de toekomst gebruiken
voor patiënten met een hartinfarct. Voordat we deze
therapie naar de kliniek kunnen brengen, moeten we
eerst fundamenteel onderzoeken welke
omgevingsfactoren negatief of positief kunnen inwerken
op de transplantatie. Door middel van een extra
vitaminetherapie, zouden we de therapie beter kunnen
maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

216 Ratten

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

De ratten zullen onderworpen worden aan een
chirurgische ingreep waarbij in het hart een infarct
opgewekt wordt, waarna de stamcellen getransplanteerd
zullen worden via meerdere injecties in de hartspier. Na
deze ingreep zullen de ratten pijn ondervinden, die zoveel
mogelijk geminimaliseerd wordt door middel van
pijnmedicatie. Andere negatieve effecten worden niet
verwacht. Wanneer het dier tekenen vertoont van
verslechterende gezondheid, zal het dier op een humane
manier geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

Een hartinfarct zal opgewekt worden door een slagader
van het hart af te sluiten. Daarna zal echter de
bloedstroom terug hersteld worden in dezelfde slagader.
Deze situatie kan niet nagebootst worden in een dierloze
methode. Bovendien is het noodzakelijk om de stamcellen
in een functionerend hart te transplanteren zodat een
gelijkaardige situatie wordt nagebootst zoals gezien wordt
in patiënten. Dit vergemakkelijkt de vertaling van de
resultaten uit dit diermodel naar patiënten, wat niet
mogelijk is met dierloze methodes.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters) Via een statistische analyse zal het minimaal aantal ratten
noodzakelijk voor dit onderzoek berekend worden. Dit is
echter een schatting op basis van verwachte resultaten.
Het is mogelijk dat doorheen de studie op basis van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden. verkregen resultaten, het aantal ratten alsnog
gereduceerd kan worden.
Er wordt gebruik gemaakt van ratten omdat deze ratten
het makkelijkste zijn voor het gebruik in experimentele
chirurgie. Voor deze studie zijn ratten ook de beste optie
Verklaar de keuze voor de gebruikte
omdat op deze manier gestandaardiseerde resultaten
diersoort en waarom het gebruikte diermodel bekomen kunnen worden.
het meest verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de maatregelen die 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 welzijn van de dieren zal verzekerd worden doordat
de huisvesting van de ratten in groep is. Bovendien zal
strooisel en kooiverrijking voorzien worden waarin de
ratten zich kunnen nestelen. Pijn zal geminimaliseerd
worden door in de twee eerste dagen na de ingreep twee
maal per dag pijnmedicatie toe te dienen. Daarnaast
worden ook humane eindpunten toegepast zodat het
ongemak zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt voor de
ratten.

387
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

In vivo effecten van een combinatie dieet (hoog glucose,
hoog zout, hoog vetgehalte) in een diermodel van Multiple
Sclerose
4 jaar
Ja, op het einde van het project
Glucose, Vet, Zout, EAE, MS, voeding, darmflora
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
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)

Dit project heeft als doel om specifieke therapeutische
mechanismen te identificeren die ten grondslag liggen aan
de schadelijke effecten van de dagelijkse hoge inname van
glucose, zout en vet bij de ontwikkeling van MS in een
diermodel. Bijgevolg is het uiteindelijke doel nieuwe
therapeutische en preventieve strategieën te ontdekken die
de gezondheid van patiënten kunnen verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
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 totaal zullen er maximaal 306 muizen gebruikt worden.
De meeste muizen zullen matige tot ernstige vormen van
MS ontwikkelen. M.a.w. zij zullen verschillende vormen van
neurologische stoornissen ontwikkelen waaronder
verlamming van de onderste ledematen. De graad van
ongemak of pijn voor deze dieren wordt hoog ingeschat,
maar de gezondheid en ernst van de ziekte bij deze dieren
zal dagelijks worden geëvalueerd. Muizen zullen worden
geëuthanaseerd indien de humane eindpunten zijn bereikt
of op het einde van 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.

Voor deze experimenten zijn we geïnteresseerd in de
ontwikkeling van auto-immuunziekten, de immuunrespons
en de darmflora 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.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

Ons doel is de ziekteontwikkeling te bestuderen in een
diermodel van MS waarbij glucose, zout, vet-opname een
invloed heeft op het dieet en de darmflora. Aangezien de
verschillen in ziekte ontwikkeling van verschillende groepen
eerder klein zijn, is er de nood om toch een voldoende
aantal muizen te gebruiken (groep 5, groep 10, groep 15,
groep 20, groep 25 en groep 30). Indien we kleinere
groepen van muizen kunnen gebruiken zoals vb. de
groepen die vnl. gebruikt zullen worden om de
onderliggende mechanismen van de MS ontwikkeling te
bestuderen, zullen we kleinere groepen van muizen
gebruiken (groep 1-4, groep 6-9, groep 11-14, groep 16-19,
groep 21-24, groep 26-29).

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 onderzoek wordt gekozen voor muizen aangezien dit
het aangewezen diermodel is voor dit onderzoek. Voordien
werd dit model reeds gebruikt.

Dierenwelzijn is één van onze belangrijkste zorgen. Alle
inspanningen worden geleverd om hun dagelijks welzijn
(bijvoorbeeld huisvesting in groepen, kooiverrijking) 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.

388
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

De rol van ontstekingsremmende brein-specifieke cellen in
ruggenmergschade.
2 jaar
Ja, na 2 jaar
Ontstekingsremmende cellen, ruggenmergletsel
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv.
de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

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
vermeerdering
van
ontstekingsremmend cellen is een veelbelovende strategie
om nieuwe therapieën te ontwikkelen.
We zullen de cellen met een ontstekingsremmend karakter
in het centrale zenuwstelsel vermeerderen en het effect
daarvan op de herstel na een ruggenmergletsel
onderzoeken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de dieren,
wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot
van de dieren na het project?

We verwachten dat inzicht in de mechanismen, waarmee
de vermeerdering van ontstekingsremmende 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
32 muizen
Deze proef bestaat uit een ruggenmergletsel aan te
brengen bij muizen en het effect van vermeerdering van
ontstekingsremmende cellen 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

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. Verder
functioneren ontstekingsremmende cellen via contact met
vele andere cellen in het centrale zenuwstelsel, wat niet in
een proefbuis onderzocht kan worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters) Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het
experiment werd berekend aan de hand van een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig wiskundige formule om een vooraf gedefinieerd minimaal
relevant verschil met een bepaalde kans waar te nemen.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd en
en waarom het gebruikte diermodel het meest geëvalueerd, en klinisch relevant.
verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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.

389
Niet-technische titel van het project

Selectie van een geschikte diersoort voor toxicologische studies voor
de ontwikkeling van een nieuwe behandeling van oogontsteking.

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

2 jaar

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 mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen, dieren
of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

ja, na 2 jaar
auto-immuniteit, behandeling, oogontsteking, blindheid, muis, rat,
uveïtis
Fundamenteel onderzoek
Neen
Translationeel of toegepast
Ja
onderzoek
Reglementaire testen en
routineproductie

Neen

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

Neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
Neen

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

Neen

Het medicijn kan voor een belangrijke doorbraak zorgen in de
behandeling van uveitis patiënten.

Muizen en ratten

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

105 ratten

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

De dieren zullen ernstig ongemak ondervinden gedurende een
periode van 10 dagen als gevolg van de immunisatie waarvan
verwacht wordt dat er ontsteking optreedt op de plaats van injectie.
Het welzijn van de dieren zal dagelijks nauwlettend gecontroleerd
worden. De dieren zullen geëuthanaseerd worden aan het einde van
de studie.

Toepassing van de 3Vs

129 muizen

1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

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
Geef aan waarom het noodzakelijk is
daarom niet van toepassing bij dit type studies. Voorafgaand aan de
om dieren te gebruiken en waarom er
dierproeven zijn er uitgebreide in vitro testen gedaan om enkel de
geen alternatieve dierloze methode kan meest veelbelovende therapieën in dierstudies te testen.
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Er werden statistische berekeningen gedaan om het aantal dieren te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo berekenen die minimaal nodig zijn om een wetenschappelijk relevant
resultaat te bereiken.
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade)
tot een minimum te beperken.

Voordat nieuwe behandelingen getest worden bij mensen, moet
eerst in dierproeven nagegaan worden of het nieuwe geneesmiddel
veilig is en welke dosissen veilig zijn. De aard van de in dit project
gebruikte behandeling, maakt het onvermijdelijk om een diermodel
met een functioneel immuunsysteem te gebruiken. Het
immuunsysteem van de muis en de rat vertonen sterke
overeenkomsten met dat van de mens. Er zal dus naar deze
diersoorten gekeken worden om een geschikt diermodel te vinden
voor de toxicologische studies.

Daar muizen en ratten 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.

390
Niet-technische titel van het project

Het traceren van neurale cellen in de darmwand met behulp
van virale vectoren.

Looptijd van het project (of begin- en
01/11/2020 – 30/10/2024
einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
ja, na vier jaar
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
Virale vectoren, neuronen, darmen, motiliteit, muizen.
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 Neen
of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of 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 doel van dit project is om een muismodel te creëren met
een motiliteitsstoornis in de darm veroorzaakt door een defect
in het enterisch zenuwstelsel. Het enterisch zenuwstelsel, ook
wel "het tweede brein" genoemd, is cruciaal voor het
reguleren van spijsverteringsfuncties. Hoewel het enterisch
zenuwstelsel onafhankelijk van de hersenen kan werken, zijn
er belangrijke verbindingen tussen de darm en het centraal
zenuwstelsel. Deze neurale verbinding kan ervoor zorgen dat
darmaandoeningen zich naar de hersenen verspreiden en
aldaar neurologische symptomen veroorzaken. Echter, over
wat de effectieve bijdrage van zulke mechanismen is in het
ontstaan en de progressie van neurodegeneratieve
aandoeningen is momenteel weinig bekend. Na het creëren
van een muismodel met motiliteitsstoornissen, zullen we dit
muismodel alsook muismodellen voor de ziekte van
Alzheimer gebruiken om te begrijpen hoe de darm-brein as
(en bij uitbreiding de brein-darm-microbioom as) betrokken is
bij de ziekte van Alzheimer.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 Alzheimer is de meest voorkomende vorm van
dementie en is nog niet te genezen. Daarnaast stijgt het
aantal personen met dementie steeds meer en meer
doorheen de jaren. Verder onderzoek in de context van deze
ziekte is dus cruciaal. Een beter inzicht in de bijdrage van
gastro-intestinale dysfunctie in de ziekte van Alzheimer is
belangrijk om in de toekomst nieuwe moleculaire doelwitten
te vinden voor eventuele therapie. Hoewel dit het doel op
lange termijn is, moet er eerst meer kennis worden vergaard
over de ontstaansmechanismen van de ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

18 muizen (10 voor de injectie in de staartvene te oefenen en
8 voor de uiteindelijke experiment).

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

We verwachten dat het gedrag van de dieren mild verstoord
zal zijn door onze handelingen. De injectie in de staartvene
kan voor ongemak zorgen en de muizen kunnen lichte stress
ondervinden. De dieren zullen op het einde van het
experiment geëuthanaseerd worden op een humane manier
voor verdere in vitro experimenten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

Om te bepalen of er een alternatief voor dieren bestaat met
dezelfde betrouwbaarheid voor ons experiment, hebben we
verschillende online databases gecontroleerd met betrekking
tot alternatieve methoden. Er zijn echter nog geen mogelijke
alternatieven ontworpen of uitgevonden voor ons specifieke
onderzoeksdoel. Het gebruik van een levend organisme zoals
muizen is noodzakelijk om de werking van hun
spijsverteringsstelsel te onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters) Om het minimale gebruik van dieren in ons experiment te
garanderen, hebben we ons gebaseerd op eerder
gepubliceerde resultaten. Daarnaast doen wij nu een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
pilootstudie waarvan de resultaten gebruikt zullen worden om
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden. later statistische berekeningen uit te voeren. Dit laat ons toe
om in onze toekomstige experimenten niet te veel noch te
weinig proefdieren te gebruiken.
Het gebruik van muizen voor ons onderzoeksdoel is het
meest verfijnd omdat de pathologie van de ziekte van
Alzheimer in muismodellen sterk lijkt op die bij mensen. Op
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte diermodel deze manier proberen we te onderzoeken wat er gebeurt in
het meest verfijnd is met inachtname van de een situatie die vergelijkbaar is met die bij mensen. Zo zal de
conversie van muizen naar mensen in de toekomst
wetenschappelijke doelstellingen.
gemakkelijker zijn. Bovendien zijn de gastro-intestinale
experimenten voor muizen geoptimaliseerd om een beeld te
geven van de werking van hun spijsverteringssteltel.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de maatregelen die 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 welzijn van de dieren te
verminderen, zullen we kooiverrijking opnemen om natuurlijk
gedrag te stimuleren en ongemak en overmatige stress te
verminderen. Negatieve effecten zoals gewichtsverlies,
infecties, chronische pijn, en zelfmutilatie zullen meermaals
per week geëvalueerd worden. Als de muizen een bepaalde
graad van deze negatieve effecten bereiken zullen acties
plaatsvinden om het experiment te verlichten of zelfs te
stoppen. In het geval dat de dieren te veel lijden zal
euthanasie worden toegepast.

391
Niet-technische titel van het project

Het gebruik van specifieke remmers om de immuunreactie
te onderdrukken en het herstel te bevorderen na een
ruggenmergletsel

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen
welk tijdsbestek?

Ja, het project zal onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse aan het einde van de experimenten

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

Ontstekingsreactie, herstel, remmers, ruggenmergletsel
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv.
de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

De prognose voor herstel na een ruggenmergletsel is tot op
heden relatief zwak. Het ziekteproces wordt gekenmerkt
door een overmatige ontsteking en een tekort aan herstel.
Modulatie van deze beide processen is een veelbelovende
strategie voor het ontwikkelen van nieuwe
behandelingsopties.
Ondanks dat niet specifieke remmers reeds hebben
aangetoond dat zij in staat zijn tot het onderdrukken van het
ziekteproces en het herstel bevorderen na een
ruggenmergletsel, zijn zij niet in staat om klinisch vertaald te
worden wegens bijwerkingen. Daarom willen wij
onderzoeken of specifieke remmers, die deze bijwerkingen
niet vertonen, ook een klinisch betere uitkomst kunnen
bieden.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 resultaten uit dit onderzoek verschaffen nieuwe inzichten
in hoe ontstekingsreacties onderdruk kunnen worden en
herstelprocessen bevorderd kunnen worden. Deze
informatie kan nuttig zijn voor meerdere neurologische
aandoeningen, zoals bij een ruggenmergletsel.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In dit project worden muizen gebruikt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Tijdens deze studie zullen maximaal 95 muizen gebruikt
worden.

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

Deze proef bestaat erin een ruggenmergletsel aan te
brengen bij muizen en het effect van een farmacologische
behandeling op het functioneel herstel te onderzoeken. Dit
type van ruggenmergletsel zal een verlamming van de
achterpoten veroorzaken. Om deze reden wordt het ongerief
op ernstig geschat. Na afloop van de proef worden de dieren
op een humane manier geëuthanaseerd en wordt het
ruggenmergweefsel gebruikt voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het complexe ziekteproces na een ruggenmergletsel dient
bestudeerd te worden in een model dat dicht aansluit bij de
humane situatie. Daarbij komt dat we functioneel herstel
bestuderen (dus het gedrag) onder invloed van een
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren behandeling. Daarom kan deze proef enkel worden
uitgevoerd op levende dieren.
te gebruiken en waarom er geen alternatieve
dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor deze proef
werd berekend aan de hand van wiskundige formules en
reeds opgebouwde ervaringen. De formule laat toe om het
benodigde aantal dieren te bepalen om een vooraf
gedefinieerd minimaal verschil waar te nemen.

3.Verfijning (maximaal 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.

Verschillende welzijnsfactoren en ziekteverschijnselen zullen
dagelijks gecontroleerd en opgevolgd worden om het
ongemak te verminderen. Er zal adequate pijnstilling worden
toegediend om postoperatieve pijn te vermijden. Een
herhaald 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.
Daarbij komt dat er voldoende toegang zal zijn tot water en
voedsel, ook wanneer verlammingsverschijnselen optreden.
Een dier dat onnodig lijdt (meer dan wat strikt noodzakelijk is
voor de proef), zal vroegtijdig uit het experiment gehaald
worden en worden geëuthanaseerd. Hiervoor worden vooraf
bepaalde criteria vastgelegd.
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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

Het ontrafelen van de moleculaire mechanismen van lage
frequentie elektromagnetische therapie in gezonde muizen.
2020/11/09 – 2021/03/31
Ja, op het einde van de studie zal het project onderworpen
worden aan een retrospectieve analyse.
Elektromagnetische stimulatie, moleculaire mechanismen,
bloedvaten
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
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 doel van dit project is om de moleculaire mechanismen te
achterhalen van elektromagnetische stimulatie als potentiële
therapie voor een herseninfarct. Een herseninfarct is een van de
meest voorkomende oorzaken van permanente invaliditeit. De
huidige therapieën zijn niet in staat om het herstel van patiënten
voldoende te verbeteren. Elektromagnetische stimulatie is een
veelbelovende nieuwe therapie voor patiënten met een
herseninfarct. Het verbeteren van de doorbloeding van de
hersenen door middel van elektromagnetische stimulatie na een
herseninfarct zal leiden tot minder hersenschade en een beter
kwalitatief leven voor de patiënt. Om deze veelbelovende
therapie te kunnen vertalen naar de kliniek, is het noodzakelijk
om de moleculaire mechanismen te achterhalen van deze
therapie. Daarom zal in deze studie gekeken worden welke
moleculaire mechanismen gestimuleerd worden in de
bloedvaten om zo meer inzicht te krijgen in de
werkingsmechanismen van het elektromagnetisch veld.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 mechanismen van elektromagnetische stimulatie als
therapie zeer beperkt. Identificatie van de mechanismes en het
therapeutisch potentieel van elektromagnetische stimulatie kan
bijdragen tot de applicatie van deze therapie in verschillende
domeinen.
Positieve bijdrage aan mens of dier: De huidige
therapeutische opties voor herseninfarcten zijn niet efficiënt
genoeg om voldoende herstel bij de patiënt te behalen. Door de
moleculaire
mechanismen
te
achterhalen
van
elektromagnetische stimulatie kan deze potentiële nieuwe
therapie makkelijker getransleerd worden naar de kliniek. Het
uiteindelijke doel is om te onderzoeken of elektromagnetische
stimulatie een potentiële langetermijnstrategie is om het
herseninfarct te behandelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mannelijke muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

68 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?

In deze studie verwachten we geen grote negatieve effecten
met betrekking tot de handelingen waaraan de dieren
blootgesteld zullen worden. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.
2.Vermindering
(maximaal
1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om het effect van elektromagnetische stimulatie te
onderzoeken op de moleculaire mechanismen in bloedvaten,
moet de actieve doorbloeding en de lichaamsfuncties van de
dieren in acht genomen worden. Dit kan niet getest worden in
een proefbuis
Het minimaal benodigd aantal proefdieren voor het experiment
werd berekend aan de hand van een statistische formule.
Gebaseerd op deze formule wordt het minimale aantal van
dieren berekend dat nodig is om een vooraf gedefinieerd
minimaal relevant verschil waar te nemen. Dit verzekert ons dat
geen overbodige dieren gebruikt zullen worden tijdens deze
studie.

Muizen zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar
mogelijke positieve effecten en moleculaire mechanismen van
nieuwe therapieën voor herseninfarcten. Verder is de
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte diermodel dijbeenslagader een relatief groot bloedvat wat makkelijk te
het meest verfijnd is met inachtname van de bereiken is met het elektromagnetisch veld. Door de
oppervlakkige ligging van de dijbeenslagader is deze ook
wetenschappelijke doelstellingen.
makkelijk te isoleren voor moleculaire analyses op uit te voeren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de maatregelen die 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 het welzijn van de dieren te vrijwaren zullen deze elke dag
gecontroleerd worden. De muizen zullen in groep gehuisvest
worden in verrijkte kooien. Indien het dier onnodig pijn lijdt, zal
het dier 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

Het gebruik van specifieke remmers voor het verlagen van de
ontstekingsreactie na een herseninfarct..
01/11/2020

-

01/11/2022

Ja aan het einde van de studie
PDE4B, PDE4D, herseninfarct, ontstekingsreactie
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

Ja
Neen
Neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
Neen
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Neen
Neen
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)

Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een bloedklonter die
een bloedvat in de hersenen verstopt, en daardoor de
doorbloeding in de hersenen verhindert. Tijdens dit
ziekteproces worden immuuncellen aangetrokken naar de
hersenen, die een ontstekingsreactie veroorzaken. De huidige
therapieën zijn niet in staat te zorgen voor voldoende herstel
van de patiënt. Het doel van dit project is onderzoeken of
specifieke enzymremmers de ontstekingsreactie voldoende
kunnen verlagen, en op deze manier zorgen voor een beter
herstel van de patiënt.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 vandaag zijn deze
specifieke enzymremmers nog niet getest in een diermodel
voor herseninfarct. Dit project zal ons dus kennis bijbrengen
over het effect van deze enzymremmers als mogelijk nieuwe
therapie.
Nuttig voor mens en dier : Het uiteindelijke doel van dit project
is een 1ste stap zetten in de richting van een nieuwe therapie
voor herseninfarct die zorgt voor een beter herstel in
patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?

Mannelijke muizen
240 muizen
Na de operatie zullen de muizen symptomen vertonen van
een herseninfarct, van gezond tot lichte en ernstige
verlammingsverschijnselen. De dieren zullen elke dag
opgevolgd worden, en er zal op toegezien worden dat de
dieren voldoende eten en drinken. Wanneer de dieren
tekenen van hevige pijn of ander onnodig lijden vertonen,
zullen de dieren geëuthanaseerd worden. Op het einde van
het experiment worden alle overige dieren geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
Het muismodel voor herseninfarct dat in dit onderzoek
gebruikt wordt, is fysiologisch relevant aan de humane
situatie. Dit is belangrijk om resultaten te kunnen vertalen naar
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
humane omstandigheden, en op deze manier nieuwe
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt therapieën te kunnen ontwikkelen. Dit model nabootsen om
het effect van de specifieke enzymremmers te onderzoeken is
worden.
niet mogelijk op een dierloze methode.
Het nodige aantal proefdieren voor dit project werd berekend
2.Vermindering (maximaal 1000
aan de hand van statistische formules en reeds opgebouwde
karakters)
ervaring, om te verzekeren dat het minimaal nodig aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden. dieren gebruikt wordt.
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gebruikte muismodel wordt al decennia lang gebruikt voor
het onderzoeken van mogelijke behandelingen voor een
Verklaar de keuze voor de gebruikte
herseninfarct. Het is een zeer gevoelig model waarbij snelheid
diersoort en waarom het gebruikte diermodel en consistentie bij de operatie essentieel zijn. De grootte en
het meest verfijnd is met inachtname van de plaats in de hersenen van het infarct is ook heel vergelijkbaar
wetenschappelijke doelstellingen.
als bij de mens.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de maatregelen die 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 zullen elke dag na de operatie gecontroleerd
worden om het ongemak te verminderen en hun welzijn te
vrijwaren. De muizen zullen in verrijkte kooien gehuisvest
worden en krijgen pijnstillers toegediend. Indien het dier
onnodig pijn lijdt, zal het dier geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project

Test experiment of verschillende buisjes te testen voor het
herstel van zenuwen bij ratten

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

2020/11/01 tot en met 2021/10/31

Zal het project onderworpen worden aan
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo
ja, binnen welk tijdsbestek?

Ja

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

Zenuwschade, diermodel, implantatie buisjes, herstel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier

Neen
Neen
Neen
Neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding

Neen
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)

Deze experimenten worden uitgevoerd om te testen of
bepaalde buisjes geïmplanteerd en gebruikt kunnen worden
voor herstel van de heupzenuw na schade. Het grotere doel is
om een nieuwe therapie te vinden om herstel te bevorderen bij
patiënten met grotere zenuwdefecten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten?
(Maximaal 1000 karakters)

Door deze pilootstudie uit te voeren zullen we kunnen
achterhalen of de verschillende buisjes gebruikt kunnen
worden in ons ratmodel voor heupzenuwschade. Op basis van
dit pilootexperiment zullen de gepaste buisjes geselecteerd
worden, waarvan later in een grotere dierstudie het
therapeutisch potentieel verder van onderzocht zal worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? Ratten
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
12 ratten
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
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 aan te
brengen bij ratten aan de linker heupzenuw. Dit type laesie
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 ratten 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 (2 weken) zullen de ratten geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters) Deze experimenten worden uitgevoerd om te kijken of
bepaalde typen van buisjes gebruikt kunnen worden voor
implantatie tussen twee zenuwuiteinden om zo herstel te
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
bevorderen na schade. Daarom kan deze proef dus enkel
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt worden uitgevoerd op levende dieren en is het dus niet
mogelijk om alternatieve methoden te gebruiken.
worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 een pilootstudie waarbij we het gebruik en potentieel van
verschillende buisjes voor perifeer zenuwherstel willen testen.
Aangezien we deze buisjes nog nooit gebruikt hebben bij
dergelijke operaties/toepassingen, is het moeilijk om een
exacte berekening te maken. We hebben een schatting
gemaakt van het aantal dieren die we nodig zullen hebben om
de buisjes te testen, wat neer komt op 4 ratten per groep
(totaal 12 ratten).
Het gebruikte diermodel is gestandaardiseerd, geëvalueerd, en
klinisch relevant. Ratten 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
zenuwlaesies. Een ander voordeel van dit diermodel is 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, kooiverrijking) 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. Wanneer
de dieren tekenen van hevige pijn of ander onnodig lijden
vertonen, zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project

Remming van enzymen om herstel te stimuleren en als
behandeling voor de ziekte van Charcot Marie Tooth

Looptijd van het project (of begin- en
3 jaar
einddatum)
Zal het project onderworpen worden
Ja
aan een retrospectieve analyse (ja /
nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden /
Herstel, zenuwen, erfelijk, ziekte van charcot marie tooth
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
Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of 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)

In dit project onderzoeken we of we met een enzymeremmer
herstel kunnen stimuleren in de zenuwen van een erfelijke
ziekte (CMT1A). De uitkomstmaten zijn functioneel, weefsel
onderzoek, en gen/eiwit expressie van bepaalde
zenuwcellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit
project nuttig zijn voor mensen, dieren
of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Hier onderzoeken we een mogelijke therapie die herstel kan
bevorderen bij een erfelijke ziekte van het perifere
zenuwstelsel. Dit preklinisch onderzoek is een eerste stap in
de ontwikkeling van een mogelijke therapie en kan daarom
heel belangrijk zijn voor mensen die deze ziekte hebben.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het
lot van de dieren na het project?

Muizen
200 muizen

Het ongerief wordt geschat op mild tot matig. De dieren
worden aan het einde van de proef geëuthanaseerd om de
zenuwen verder histologisch en biochemisch te
onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Deze proef omvat functionele testen die niet in alternatieve
Geef aan waarom het noodzakelijk is
systemen onderzocht kunnen worden.
om dieren te gebruiken en waarom er
geen alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat
zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
berekend aan de hand van een standaard statistische
formule, op basis van gegevens uit de literatuur, en op reeds
opgebouwde ervaring met deze experimenten.

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

De muismodellen die gebruikt worden in dit project zijn
Verklaar de keuze voor de gebruikte geaccepteerde modellen. De belangrijkste maatregel om het
diersoort en waarom het gebruikte
ongemak te minimaliseren is de dagelijkse controle op
diermodel het meest verfijnd is met
algemene welzijnsfactoren.
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen
In deze studie wordt gepaste anesthesie gebruikt en worden
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren de geëuthanaseerd wanneer we merken dat de dieren pijn
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) hebben of onnodig lijden vertonen.
tot een minimum te beperken.
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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)

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 optimalisatie van Visual evoked potential (VEP)
onderzoek als een stabiele en betrouwbare techniek om
myeline herstel te bestuderen bij multiple sclerosis
4 jaar
Ja, het project zal onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse vlak na het einde van de looptijd.
Herstel, elektrische activiteit, visuele cortex, muismodel,
multiple sclerose
Fundamenteel onderzoek
JA
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
Neen
andere proeven
In dit project optimaliseren en valideren we een nieuw
systeem als een betrouwbare, kwantitatieve, stabiele en
niet-invasieve techniek om herstel in de hersenen bij
multiple sclerosis te onderzoeken. We zullen de
methode optimaliseren om technische variabiliteit te
minimaliseren en de stabiliteit in een bepaalde
tijdspanne te garanderen. Dit VEP-systeem zal
elektrofysiologische schade van de hersenen meten in
levende dieren en met dit systeem zijn we in staat om
betrouwbare remmers van een specifiek doelwit snel en
effectief te bestuderen.
In deze studie testen we een nieuw systeem dat snel en
op een betrouwbare manier de afbraak en herstel van
myeline in de hersenen bij multiple sclerosis kan
bestuderen. Een voordeel van dit systeem is dat het ook
gebruikt kan worden in toekomstige klinische
onderzoeken die het herstel in de hersenen bij multiple
sclerose bestuderen. Daarnaast zal dit systeem
toegepast worden als belangrijke readout in een
muismodel dat de hersenschade gecontroleerd kan
aanbrengen (cuprizone model) en de belangrijkste
resultaten wat betreft de de/remyelinatie zullen dus
binnen een korte tijdsperiode (alreeds tijdens de
cuprizone behandeling) verkregen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

152
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?

Dit project wordt geschat op een matige graad van ernst
aangezien de muizen bij de behandeling - die schade
aan de hersenen induceert - gewichtsverlies kunnen
ervaren. De dieren worden aan het einde van de proef
geëuthanaseerd om de hersenen verder biochemisch te
onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Er bestaan geen alternatieve manieren om de
elektrische functie van de visuele cortex te meten.
Geef aan waarom het noodzakelijk is om Daarnaast zijn er ook geen alternatieven waarmee het
dieren te gebruiken en waarom er geen herstel van de hersenen met dezelfde reproduceer- en
alternatieve dierloze methode kan
betrouwbaarheid onderzocht kan worden.
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment in
het eerste deel werd bepaald aan de hand van een
soortgelijke studie uitgevoerd in de literatuur aangezien
dit eerste deel louter de techniek valideert met behulp
van controle muizen zonder behandeling. In het tweede
deel werd via een statistische methode het aantal
benodigde aantal proefdieren berekend gebaseerd op
data van soortgelijke experimenten uit de literatuur.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 dat gebruikt wordt in dit project is een
geaccepteerd model. Het wordt reeds in (inter)nationale
laboratoria toegepast om hersenschade en herstel te
onderzoeken.

De belangrijkste maatregel om het ongemak te
minimaliseren is de dagelijkse controle op algemene
welzijnsfactoren, zoals bijvoorbeeld het lichaamsgewicht
van de dieren. Zodra de dieren onnodig lijden worde ze
vroegtijdig geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Het gebruik van een groeifactor voor het reduceren van de
hersenschade na een herseninfarct.

Looptijd van het project (of begin- en
2020/12/01 - 2024/12/01
einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan
Ja
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo
ja, binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
stamcellen, herseninfarct,, neuro-inflammatie, beroerte
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
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een bloedklonter die
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of een bloedvat in de hersenen verstopt, en daardoor de
wetenschappelijke of klinische noden die doorbloeding in de hersenen verhinderd.
aangekaart worden (maximaal 1000
Tijdens dit ziekteproces worden immuuncellen aangetrokken
karakters)
naar de hersenen, die een ontstekingsreactie veroorzaken.
Deze ontstekingsreactie kan de hersenschade verergeren.
Na een herseninfarct zullen neurale stamcellen migreren naar
de plaats van het infarct. Dit is een manier van de hersenen om
zichzelf te herstellen.
De huidige therapieën zijn echter niet in staat te zorgen voor
voldoende herstel van de patiënt. Het doel van dit project is om
te
onderzoeken
of
groeifactoren2
enerzijds
de
ontstekingsreactie voldoende kunnen verlagen en anderzijds de
migratie van neurale stamcellen kunnen versterken, en zo
zorgen voor een beter herstel.
Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 IGF-2 en
Des[1-6]IGF-2 nog niet getest in een diermodel voor
herseninfarct. Dit project zal ons dus kennis bijbrengen over het
effect van deze groeifactor als mogelijk nieuwe therapie.

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 bepaalde groeifactoren een potentiele
langetermijnstrategie is om een herseninfarct te behandelen,
inspelend op verschillende domeinen (neuroprotectie,
neurogenese en neuro-inflammatie), die zorgt voor een beter
herstel in patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? Mannelijke muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze
effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?

246 muizen
Na de operatie zullen de muizen symptomen vertonen van een
herseninfarct, gaande van gezond tot lichte en ernstige
verlammingsverschijnselen. De muizen zullen dagelijks
opgevolgd worden en er zal op worden toegezien dat ze
voldoende eten en drinken. Wanneer de muizen tekenen van
hevige pijn of ander onnodig lijden vertonen, zullen ze worden
geëuthanaseerd. Op het einde van het experiment worden alle
overige muizen geëuthanaseerd met als doel de hersenen te
kunnen bestuderen.

Toepassing van de 3Vs
Het muismodel voor herseninfarct dat in dit project gebruikt
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters) wordt, is fysiologisch relevant aan de humane situatie. Dit is
belangrijk om resultaten te kunnen extrapoleren naar humane
Geef aan waarom het noodzakelijk is om omstandigheden om zo nieuwe therapieën te kunnen
dieren te gebruiken en waarom er geen
ontwikkelen. Dit model nabootsen om het effect van
alternatieve dierloze methode kan gebruikt groeifactoren te onderzoeken is niet mogelijk op een dierloze
worden.
methode.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Voor de pilotexperimenten, werd het minimaal benodigd aantal
proefdieren bepaald op opgebouwde ervaring. Tevens werd
literatuur geraadpleegd over welk aantal redelijk is en veelal
gebruikt wordt voor pilootexperimenten zodat zelfs in geval van
kleine effectgroottes, de statistische waarde voldoende groot is.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.

Voor de cohort studies werd het minimaal benodigd aantal
proefdieren, nodig om een vooraf gedefinieerd minimaal
relevant verschil waar te nemen, berekend aan de hand van
een statistische formule. Dit verzekert ons dat geen overbodige
dieren gebruikt zullen worden. Echter door het gebrek aan
gelijkaardige studies, is deze analyse niet optimaal. Een
analyse gebaseerd op data van de pilootexperimenten zal een
accurater beeld geven van het minimaal benodigd aantal
proefdieren en zal gebruikt worden om het nu vastgestelde
aantal verder te verfijnen indien nodig. Bijkomstig zullen de
cohortstudies enkel worden uitgevoerd wanneer de
pilootexperimenten belovende resultaten opleveren en na een
intermediaire evaluatie door het ethisch committee.

3.Verfijning (maximaal 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 zijn een vaak gebruikt proefdier in onderzoek naar
mogelijke positieve effecten van nieuwe therapieën voor het
herseninfarct. Het gebruikte muismodel wordt al decennia lang
gebruikt om mogelijke behandelingen voor een herseninfarct te
onderzoeken. Het is een zeer gevoelig model waarbij snelheid
en consistentie bij de operatie essentieel zijn. De grootte van
het infarct en plaats in de hersenen is ook heel vergelijkbaar
met infarcten bij de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 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 dier onnodig pijn lijdt, zal het dier 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

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Uitschakelen van specifieke ontstekingsstoffen in een
proefdiermodel voor multiple sclerose
2 jaar
Ja, aan het eind van de experimenten (binnen de 2 jaar).
Multiple sclerose, ontstekingsreactie, therapie
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Bij multiple sclerose veroorzaken cellen van ons
immuunsysteem een ontstekingsreactie in de hersenen en
het ruggenmerg. Tot op heden is er geen genezende
behandeling beschikbaar. Ons lichaam maakt echter ook
bepaalde stoffen aan die de hersencellen beschermen en de
foutieve ontstekingsreactie kunnen onderdrukken. Deze
stoffen hebben echter een beperkt effect doordat bepaalde
ontstekingsstoffen hen hinderen. Daarom willen wij in dit
onderzoek nagaan of we het therapeutisch effect van de
goede stoffen kunnen vergroten door tegelijkertijd de
ontstekingsstof weg te vangen zodat deze geen hinder meer
kan uitoefenen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
De resultaten uit dit onderzoek verschaffen nieuwe inzichten
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
in hoe ontstekingsreacties, zoals bij multiple sclerose,
kan wetenschappelijke vooruitgang
behandeld kunnen worden.
geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

70 muizen

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

Het ongerief wordt geschat op matig tot ernstig. Bij de dieren
die een matig ongerief zullen ondervinden, wordt de
behandeling toegediend door een injectie in de buikholte
waarna binnen een tijdspanne van 24u herhaaldelijk een
beperkte hoeveelheid bloed wordt afgenomen. Dieren die
een ernstig ongerief zullen ondervinden zullen MSgerelateerde verlammingsverschijnselen ondervinden en
gedurende 5 dagen dagelijks een behandeling krijgen door
een injectie in de buikholte. Aan het einde van de proef
worden de dieren geëuthanaseerd om de hersenen, het
ruggenmerg, de lymfeknopen, lever en milt verder te
onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

Het complexe ziekteproces van multiple sclerose dient
bestudeerd te worden in een organisme/model dat dicht
Geef aan waarom het noodzakelijk is om aansluit aan de humane situatie. Dit beeld is niet na te
dieren te gebruiken en waarom er geen
bootsen door gebruik te maken van een dierloze methode.
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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
best bestudeerde en geaccepteerde model dat nauw
aansluit bij de humane situatie. Alle behandelingen die
momenteel op de markt zijn voor MS-patiënten werden eerst
in dit model uitgetest.

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 ondervindt 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

Het effect van prenataal ijzertekort op het herstel van de hersenen
in de context van multiple sclerose

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden
aan een retrospectieve analyse (ja /
nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, het project zal onderworpen worden aan een retrospectieve
analyse aan het einde van de experimenten (binnen 4 jaar)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden /
multiple sclerose, ijzertekort, herstelcapaciteit
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)

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

In de literatuur is er reeds aangetoond dat prenataal ijzertekort een
negatieve impact kan hebben op de myeline producerende cellen
van het centraal zenuwstelsel. Als gevolg hiervan willen we
onderzoeken hoe prenataal ijzertekort dan een invloed kan hebben
op het herstel van de hersenen in de context van multple sclerose
(MS). Beschadiging en herstel van het zenuwstelsel na prenataal
ijzertekort worden bestudeerd op moleculair én functioneel niveau.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project:
hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of
hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten?
(Maximaal 1000 karakters)

Resultaten uit deze studie zullen aantonen of prenataal ijzertekort
de latere herstelprocessen van de hersenen beïnvloedt in de
context van MS. Uit deze studie zal duidelijk worden prenataal
ijzertekort een mogelijke risicofactor kan zijn voor de ontwikkeling of
progressie van MS.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze
Maximaal 116 muizen zijn nodig voor deze studie.
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die
met de dieren gesteld worden: welke
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de 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 ongerief wordt geschat op mild (kweekdieren) tot matig
(experimentele dieren) aangezien deze laatstgenoemden
onderworpen worden aan een cuprizone-voeding (wat kan leiden tot
o.a. geheugenvermindering), apart gehuisvest worden en
gedragstaken zullen uitvoeren. De dieren worden aan het einde van
de proef geëuthanaseerd om de hersenen verder biochemisch te
onderzoeken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Er bestaan geen alternatieve systemen waarmee het herstel van
de
hersenen met dezelfde reproduceerbaarheid en
Geef aan waarom het noodzakelijk is
betrouwbaarheid
onderzocht kan worden.
om dieren te gebruiken en waarom er
geen alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Het benodigd aantal proefdieren voor het experiment werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat berekend aan de hand van soortgelijke experimenten binnen ons
onderzoeksgroep.
zo weinig mogelijk proefdieren
gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Het muismodel dat gebruikt wordt in dit project is een geaccepteerd
Verklaar de keuze voor de gebruikte
model. Het wordt reeds in binnen onze groep toegepast om
diersoort en waarom het gebruikte
hersenschade en herstel te onderzoeken.
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 en het gewicht.
Zodra de dieren onnodig lijden worden ze vroegtijdig
geëuthanaseerd. De kooien zullen bovendien allemaal voorzien
worden van kooiverrijking om het welzijn van de dieren te
bevorderen.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de onderliggende mechanismen die leiden
tot hartfalen in suikerziekte type 2.

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

01/01/2021 - 01/01/2024

Zal het project onderworpen worden aan
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo
ja, binnen welk tijdsbestek?

Ja, er zal een retrospectieve analyse gebeuren binnen 1
jaar na het einde van de volledige studie (ten laatste
01/01/2025). Aangezien deze studie in meerdere cohorten
uitgevoerd zal worden, zal telkens na het einde van elk
cohort een intermediaire analyse gebeuren.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

Diabetische cardiomyopathie, diabetes type 2,
mechanismen, Westers dieet, preventieve geneesmiddelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Beschrijf de doelstellingen van het project,
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Suikerziekte type 2 vormt momenteel een wereldwijd
probleem. De sterftecijfers van de ziekte zijn hoog, vaak
door hartfalen. Een probleem aan de hartspier in patiënten
met suikerziekte, die geen andere cardiovasculaire
aandoeningen vertonen, wordt in de kliniek diabetische
cardiomyopathie genoemd. Echter, de onderliggende
mechanismen die zorgen voor de ontwikkeling van de
aandoening zijn niet volledig gekend. Ook zijn er geen
specifieke strategieën om diabetische cardiomyopathie te
voorkomen. Het doel van dit project is om de onderliggende
mechanismen voor de slechte hartfunctie te onderzoeken in
ratten met diabetische cardiomyopathie type 2. Bovendien
wordt er gekeken of twee verschillende geneesmiddelen de
ontwikkeling van de aandoening preventief kunnen stoppen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten?
(Maximaal 1000 karakters)

Dit project kan nieuwe inzichten geven in hartfalen bij
patiënten met suikerziekte type 2. Op lange termijn, kunnen
er twee verschillende geneesmiddelen uit ontwikkeld
worden. Deze kunnen gebruikt worden voor de preventie
van hartaandoeningen bij deze patiënten. Mogelijks kunnen
de therapieën ook dieren met de aandoening helpen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Ratten (rattus norvegicus: Sprague-Dawley)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
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(opgesplitst per soort)?

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 lot van de dieren na
het project?

Het dieet dat enkele groepen van ratten zullen krijgen, zal
leiden tot overgewicht, suikerziekte en hartfalen. De dieren
zullen verdoofd worden om metingen van de hartfunctie uit
te voeren en bloed te trekken, wat leidt tot milde stress of
discomfort. Omdat een groep bijkomende injecties krijgt van
een geneesmiddel, wordt verwacht dat deze ratten matige
stress of ongemak zullen ondervinden. De dieren zullen aan
het eind van het protocol geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters) Verschillende websites werden geraadpleegd om na te
kijken of er mogelijks een alternatief gebruikt kan worden
voor dit project. Echter, het is niet mogelijk om deze
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
experimenten uit te voeren op een lagere, ongewervelde
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt diersoort zoals de fruitvlieg (Drosophila). Deze lagere dieren
beschikken
namelijk
niet
over
een
harten
worden.
bloedvatensysteem dat even complex is als dat van de
mens.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve effecten
op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,
angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Met behulp van statistische analyse werd het totaal aantal
dieren berekend dat nodig is om relevante resultaten te
bekomen. Daarom wordt gestart met 446
dieren.

Het gebruik van ratten wordt verkozen boven muizen,
aangezien het hart van een rat groter is dan dat van een
muis. Dit is voordelig voor correcte metingen van de
hartfunctie. In dit project wordt gewerkt met ratten die een
Westers dieet krijgen, om zo suikerziekte type 2 en
hartfalen (diabetische cardiomyopathie) te ontwikkelen. Een
voorgaande studie van onze onderzoeksgroep toonde aan
dat dit diermodel zeer relevant is voor het menselijk
ziektebeeld. Dit model staat toe de wetenschappelijke
doelstellingen in acht te nemen, namelijk het bestuderen
van onderliggende mechanismen voor de aandoening en
het ontwikkelen van nieuwe preventieve geneesmiddelen.
Wanneer de dieren aankomen in het animalium, zullen ze
een rustperiode van één week hebben. Zo zal de stress
van de dieren aan het begin van het project beperkt worden.
De
dieren
worden
gehuisvest
onder
normale
omstandigheden . Om de dieren het zo aangenaam
mogelijk te maken, worden de kooien voorzien van
kooiverrijking. Aangezien knaagdieren sociale dieren zijn,
worden ze in deze studie samen gehuisvest. Het algemene
welzijn van de ratten wordt twee keer per week
gecontroleerd. Bij tekenen van vechtwonden of stress, krijgt
het desbetreffende dier dagelijks geschikte verzorging
(ontsmetten wonde met desinfecterende spray) of, indien
nodig, wordt het tijdelijk alleen gehuisvestigd. Bij tekenen
van ernstig gewichtsverlies of ernstige vechtwonden die niet
spoedig herstellen, wordt het dier geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Vetrijk dieet in muizen

Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

1 jaar

Zal het project onderworpen worden aan
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo
ja, binnen welk tijdsbestek?

Ja, binnen 1 jaar.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

Ziekte van Alzheimer, neurodegeneratie, vetrijk dieet
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

Ja
Neen
Neen

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

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
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, In dit project worden in vivo modellen gebruikt die belangrijke
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of kenmerken van het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer
wetenschappelijke of klinische noden die
modelleren. Dit proces is sterk gecorreleerd met de inductie en
aangekaart worden (maximaal 1000
progressie van symptomen bij Alzheimerpatiënten. Deze
karakters)
modellen zijn cruciaal om mechanistisch inzicht te krijgen in de
ziekte. Dit inzicht zal de basis vormen voor de ontwikkeling van
therapieën gericht op het remmen van dit cruciale en initiërende
proces bij de ziekte van Alzheimer. In dit project wordt het effect
van een vetrijk dieet op de ontwikkeling van de ziektekenmerken
geanalyseerd
Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit 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 resultaten van dit project moeten een beter inzicht geven in
de onderliggende ziektemechanismen en hoe een vetrijk dieet
deze kan verergeren. De bestudeerde processen worden als
cruciaal beschouwd voor de ontwikkeling van de ziekte van
Alzheimer. Dit fundamentele onderzoek legt de basis voor
verdere translationele toepassingen in de context van de ziekte
van Alzheimer, meer bepaald met betrekking tot de diagnose,
evaluatie van therapeutische strategieën, de ontwikkeling van
preventieve strategieën en in het bijzonder de identificatie van
nieuwe therapiedoelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? Muizen
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

140 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?

Wat betreft de verwachte negatieve effecten voor de dieren,
wordt bij een beperkt aantal experimenten een licht ongemak
verwacht. Door de vetrijke voeding zullen de dieren meer
aankomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters) In vitro experimenten worden uitgevoerd om het aantal muizen
zo beperkt mogelijk te houden. Desalniettemin vereist de
identificatie van nieuwe therapeutische doelen voor
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
neurodegeneratieve doelen het gebruik van diermodellen. Dit is
dieren te gebruiken en waarom er geen
nodig omdat in vitro modellen de typische architectuur, de
alternatieve dierloze methode kan gebruikt typische eigenschappen van de verschillende celtypen en de
worden.
onderliggende interacties tussen verschillende hersengebieden
en cellen missen. Deze parameters hebben een kritische invloed
op de pathologie en het effect van een bepaalde stof. In vivo
analyse en validatie is daarom noodzakelijk.

Dit is een voorstudie. Dit wordt uitgevoerd om te bepalen of er
een mogelijk effect is. Er worden voorstudies uitgevoerd om zo
min mogelijk dieren te gebruiken. Bij positieve resultaten zal een
vervolgonderzoek met meer dieren worden uitgevoerd.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruikte muismodellen zijn al tot in detail gekarakteriseerd
voor de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen. De
benadering van het onderzoek vermijdt onnodige negatieve
effecten op de muizen, maar maakt het toch mogelijk om het
therapeutische potentieel van de voorgestelde therapeutische
benaderingen te analyseren.

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve effecten Dagelijks wordt het gedrag en welzijn van de dieren
gecontroleerd. Om de negatieve effecten te minimaliseren,
op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,
worden de muizen bij observatie ontleed.
angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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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

De kweek van een nieuwe muislijn met een ontbrekend gen en
groen fluorescerende immuuncellen in de hersenen
2021/01/06 - 2025/01/06

Ja, op het einde van het project

Kweek, immuuncellen, schizofrenie
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart
worden (maximaal 1000 karakters)

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Ja

Het doel van deze studie is het onderhouden van een kweek
van muizen die een bepaald gen niet hebben wat belangrijk
kan zijn in de ontwikkeling van schizofrenie. Deze muizen
hebben ook groen fluorescerende immuuncellen in de
hersenen om deze cellen specifiek te kunnen bestuderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die De gekweekte muizen zullen uiteindelijk gebruikt worden voor
kunnen voortvloeien uit dit project:
in vitro en ex vivo experimenten die betrekking hebben tot de
hoe kan wetenschappelijke
ontwikkeling van een therapie voor patiënten met schizofrenie.
vooruitgang geboekt worden en/of
hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten?
(Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Er zullen volwassen muizen gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze
Er zullen maximaal 1216 muizen gebruikt worden in 4 jaar.
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die Bij het kweken van de dieren verwachten we geen negatieve
met de dieren gesteld worden: welke effecten.
zijn de verwachte negatieve effecten
voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat
is het lot van de dieren na het
project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

De muizen in dit project worden gebruikt om de rol van een
risicogen voor schizofrenie in de immuuncellen van de
Geef aan waarom het noodzakelijk is
hersenen te bepalen. Het is essentieel dat levende
om dieren te gebruiken en waarom
immuuncellen afkomstig uit de hersenen van een proefdier
er geen alternatieve dierloze
gebruikt worden om deze rol te achterhalen.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)

Het kweekprogramma wordt geoptimaliseerd om het aantal
overschotdieren te minimaliseren. De overschotdieren zullen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat
hergebruikt worden voor onderwijsdoeleinden en indien
zo weinig mogelijk proefdieren
mogelijk gedeeld worden met andere onderzoekers.
gebruikt worden.
De kweek van dit nieuwe muismodel werd gekozen door de
beschikbaarheid van 2 muismodellen die toelaten om
onderzoek uit te voeren naar het te-bestuderen gen binnen
Verklaar de keuze voor de gebruikte schizofrenie.
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.
3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)

Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende
schade) tot een minimum te
beperken.

Geen ernstige nevenwerkingen worden verwacht, maar de
dieren zullen de nauwlettend opgevolgd worden.
Uiteindelijk zullen de dieren geëuthanaseerd worden wanneer
deze niet gebruikt kunnen worden voor kweek of
experimenten, en wanneer ze niet hergebruikt kunnen worden
door andere onderzoekers.

403
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

De kweek van een nieuwe muislijn met een ontbrekend
gen gelinkt aan schizophrenia
2021/01/06-2025/01/06
Ja
Kweek, immuuncellen, schizofrenie
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, Het doel van deze studie is het onderhouden van een
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of kweek van muizen die een bepaald gen niet hebben wat
wetenschappelijke of klinische noden die belangrijk kan zijn in de ontwikkeling van schizofrenie.
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?
Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met
de dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de
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 gekweekte muizen zullen uiteindelijk gebruikt worden
voor in vitro en ex vivo experimenten die betrekking
hebben tot de ontwikkeling van een therapie voor
patiënten met schizofrenie.
Er zullen enkel muizen gebruikt worden.
Er zullen maximaal 600 muizen gebruikt worden in 4 jaar.
Bij het kweken van de dieren verwachten we geen
negatieve effecten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)

De muizen in dit project worden gebruikt om de rol van
een risicogen voor schizofrenie in de immuuncellen van de
Geef aan waarom het noodzakelijk is om hersenen te bepalen. Het is essentieel dat levende
immuuncellen afkomstig uit de hersenen van een
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt proefdier gebruikt worden om deze rol te achterhalen.
worden.

2.Vermindering (maximaal 1000
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 kweekprogramma wordt geoptimaliseerd om het
aantal overschotdieren te minimaliseren. De
overschotdieren zullen hergebruikt worden voor
onderwijsdoeleinden en indien mogelijk gedeeld worden
met andere onderzoekers.
De kweek van dit nieuwe muismodel werd gekozen door
de beschikbaarheid van 2 muismodellen die toelaten om
onderzoek uit te voeren naar het te-bestuderen gen
binnen schizofrenie.

Geen ernstige nevenwerkingen worden verwacht, maar de
dieren zullen de nauwlettend opgevolgd worden.
Uiteindelijk zullen de dieren geëuthanaseerd worden
wanneer deze niet gebruikt kunnen worden voor kweek of
experimenten, en wanneer ze niet hergebruikt kunnen
worden door andere onderzoekers.

404
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

Het bepalen van ontwikkelingsstoornis gerelateerde gedragsen neurologische afwijkingen na het herstellen van de
immuuncellen in de hersenen van mutante muizen
2020/01/06

-

2025/01/06

Ja, op het einde van de studie.

Gedrag, hersenontwikkeling, muizen, schizofrenie,
immuuncellen
Fundamenteel onderzoek
Ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Neen
Reglementaire testen en routineproductie
Neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het
belang van de gezondheid of het welzijn van
Neen
mens of dier
Behoud van soorten
Neen
Hoger onderwijs of opleiding
Neen
Forensisch onderzoek
Neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
Neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. Het doel van deze studie is om een risicogen voor
de wetenschappelijke onbekenden, of
schizofrenie en andere mentale ziektes te onderzoeken in
wetenschappelijke of klinische noden die
muizen. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de
aangekaart worden (maximaal 1000
immuuncellen van de hersenen. Over deze cellen is niet
karakters)
geweten hoe het risicogen hen beïnvloedt, noch hoe ze
bijdragen aan het ontstaan van schizofreen gedrag en
hersenafwijkingen. 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.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Tijdens deze studie zullen 870 muizen in totaal 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?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.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 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
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig werd er onderzocht hoeveel dieren nodig zijn voor het
behalen van een betrouwbaar resultaat. Bovendien worden
mogelijk proefdieren gebruikt 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.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

In deze studie wordt gebruikt gemaakt van een standaard
muismodel voor onderzoek binnen dit onderwerp. Daarbij
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort
zijn de hersenen van de muis relatief vergelijkbaar met die
en waarom het gebruikte diermodel het meest
van de mens. Indien we een minder complex model zouden
verfijnd is met inachtname van de
hanteren (bv. een ongewerveld dier), zouden we belangrijke
wetenschappelijke doelstellingen.
informatie verliezen.
Verklaar de maatregelen die 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 meerderheid van het ongemak tijdens de studie
resulteert van de gedragstesten.

405
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)

01/10/2019 - 30/09/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de twee maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lung microbiome, inflammation, RSV, Rothia mucilaginosa, Lactobacilli

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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 antiinflammatoire en anti-virale therapie én ter ondersteuning van de immuunrespons
opgewekt door een vaccin kan hiervoor een oplossing bieden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

BALB/c muizen zullen in alle experimenten gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst In totaal zullen 684 muizen gebruikt worden binnen dit project.
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor dit project werden reeds experimenten uitgevoerd met een in vitro 3-D celcultuur
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk model. Aan de hand van dit model, zijn er reeds verschillende optimalisatiestappen
uitgevoerd waardoor er minder dieren nodig zullen zijn. Door de uitgebreide
proefdieren gebruikt worden.
proefdierexpertise, aanwezig op het labo zal er een minimum aantal dieren vereist zijn.
Voor de experimenten met de Lactobacillen zijn de aantallen reeds geoptimaliseerd in
vorige, gerelateerde studies.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Omdat het BALB/c model al aanwezig is bij het labo 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

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.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar een therapie dat autofagie kan induceren in muis embryonale
fibroblasten (MEF) verkregen uit transgene muizen met een mutant heat shock proteine

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2019 tot en met 30/09/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, indien zou blijken dat MEFs niet meer nodig zouden zijn voor dit project (dit
vermoedelijk na jaar 3 van het project).

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neurodegeneratie, autofagie, transgene muis

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Mutaties in zowel HSPB1 als HSPB8 veroorzaken een axonale vorm van Charcot-MarieTooth 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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 90 voor het onderhouden van de HSPB8 muis kolonie en 30 om de LC3-GFP muis te
per soort)?
kweken met de Hspb8 knock-in muis.
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

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

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden uit de transgene muizen (via embryos). MEFs, met de geverifieerde dubbele
genetische achtergrond zijnde Hspb8 (K141N/K141N) + LC3-GFP, kunnen nadien in
proefdieren gebruikt worden.
kultuur worden gebracht en getest voor autofigie inductoren.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

407
Niet-technische titel van het project

De rol van zuurstoftekort in de niet-alcoholische leververvettingsziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/12/2019-30/09/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de twee maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

niet-alcoholische leververvetting, hypoxie, steatose, niet-alcoholische steatohepatitis

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 225
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen dierloos model dat de complexiteit van de niet-alcoholische
leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is cruciaal

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

leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is cruciaal
in de progressie van het ziektebeeld.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Van elk dier worden een groot aantal stalen afgenomen van verschillende organen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk (bloed, lever, verschillende vetweefsels, spierweefsel), zodat experimenten niet moeten
herhaald worden.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

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.

408
Niet-technische titel van het project

Effecten van maternale metabole stress op de uterus en de vruchtbaarheid: een melkkoe model.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Start 1 Oktober of 2019 - Einde 1 Oktober 2022.

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de twee maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

onvruchtbaarheid - baarmoeder - extracellulaire vesikels - lipotoxiciteit - systemische inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Onze hypothese is dat metabole stress een belangrijke negatieve invloed heeft op de uteriene
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke omgeving tijdens de vroege embryonale ontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door een carry-over effect
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van deze metabole stress op de uteriene omgeving vooral door bijvoorbeeld extracellulaire vesikels.
1000 karakters)
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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bovine

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Totaal aantal dieren die in het onderzoek zullen worden opgenomen : 27. Diersoort: rund. Geslacht:
vrouwelijk. Category: 20 multiparous cows and 7 nulliparous heifers.

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

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.

409
Niet-technische titel van het project

Corrigeren van fout in het gen dat DFNA9 veroorzaakt met behulp van virussen die
geïnjecteerd worden in het binnenoor.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 december 2019 - 2 december 2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ten laatste 2 maanden na de einddatum van het ECD dossier zal een retrospectieve
analyse gebeuren.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

gentherapie, Coch, evenwicht, gehoor, DFNA9, virale vectoren

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Nieuw muismodel met P51S mutatie dat DFNA9 veroorzaakt in België en Nederland

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Er zullen voor het hele project 650 muizen gebruikt worden
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Door een progressieve uitval van evenwichtsfunctie en gehoorverlies kunnen de dieren
op latere leeftijd een ongemak ervaren. De waarschijnlijke graad van ernst is matig. Op
het einde van de proef worden de dieren op een humane manier geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

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

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk maanden) kunnen we stellen dat standaard 40 muizen per groep dienen getest te
worden.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Verrijking zal worden aangeboden onder vorm van nestmateriaal en tunnels. De dieren
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden in groepen gehuisvest. Humane eindpunten worden gehanteerd indien de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum ongemakken bij de dieren te groot worden.
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Fenotypische karakterisatie van een Madh6 knockout muismodel met Sv129 genetische
achtergrond voor bicuspide aortaklep-gerelateerde aortopathie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

12/11/2019 - 12/05/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, op het einde van dit project zal een retrospectieve analyse uitgevoerd worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project

Pathologie, bicuspide aortaklep, aneurysma, SMAD6
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt 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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

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 haploinsufficiënte 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 haploinsufficiënte mannen (N=13), Sv129 wild-type vrouwen (N=12).

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

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het humane cardiovasculaire stelsel zoals aortakleppen (aantal klepblaadjes, dikte van de
klepblaadjes) en de aorta (bloedstroom metingen) is complex. De muis representeert deze

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het minimum aantal dieren werd statistisch berekend. Bovendien werd een pilootstudie
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk opgezet om het aantal dieren te reduceren.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

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.

411
Niet-technische titel van het project

De rol van endotheliaal neureguline-1 in hartfalen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/02/2020-1/02/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

NRG-1; Hartfalen; endotheel; L-NAME

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De algemene doelstelling van dit project is om uit te diepen wat de rol is van endotheliaal
NRG1 bij harfalen, hetgeen zal bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor
hartfalen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Chronisch hartfalen is een frequent voorkomende aandoening. Dit project bestudeert het
werkingsmechanisme van NRG-1 in relatie tot endotheliaal stikstofoxide (NO). Hierbij
veronderstellen we dat NRG-1-afhankelijke signalisatieroutes in relatie tot NOgerelateerde signalisatieroutes in endotheelcellen een belangrijke rol spelen. Dit heeft
mogelijk een positeive invloed op de translationele ontwikkeling van NRG-1 als therapie
voor chronisch hartfalen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen met verschillende genetische achtergrond [NRGF/F; Cdh5-Cre+ & NRG+/+; Cdh5Cre+]

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst muizen met verschillende genetische achtergrond: NRGF/F; Cdh5-Cre+ [100 dierenproef
per soort)?
+ 8 kweeklijn] & NRG+/+; Cdh5-Cre+ [100 dierenproef + 8 kweeklijn]
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

L-NAME, een inhibitor van NO synthase, wordt toegediend via het drinkwater en is een
model met zeer lage mortaliteit en hoge reproduceerbaarheid. Dit model zal gebruikt
worden voor het bestuderen van onderliggende pathofysiologische mechanismes in harten vaatziektes en voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën. De
herhaaldelijke injecties met tamoxifen veroorzaken geen of weinig ongemakken. De
dieren worden geeuthanaseerd d.m.v. injectie met een overdosis pentobarbital (> 150
mg/kg), hetgeen eveneens geen of weinig ongemakken veroorzaakt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De complexiteit van het proces van hartfalen en het complexe werkingsmechanisme van
NRG-1 laten niet toe om deze diermodellen te vervangen door celcultuur experimenten.
Voor dit project is het bestuderen van de effecten van NRG-1 op het hart noodzakelijk,
omwille van de interactie tussen de verschillende celtypes in het hart. Aan de hand van
muizen met verschillende genetische achtergrond willen we het doelwit van NRG-1
bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal onderzoeksgroepen is beperkt tot het aantal nodig om de vraagstelling te
beantwoorden. Op basis van de literatuur en de zeer lage mortaliteit werd geopteerd voor

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk beantwoorden. Op basis van de literatuur en de zeer lage mortaliteit werd geopteerd voor
groepen van 10 dieren.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 zijn de laagste diersoort waarin de complexiteit van hartfalen kan onderzocht
worden. De gebruikte modellen (muizen met verschillende genetische achtergrond) zijn
uiterst geschikt om de menselijke pathofysiologie van hartfalen zo goed als mogelijk 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.

Om ongemakken van de dieren te beperken, worden de dieren nauwlettend
geobserveerd en wordt ingegrepen indien belangrijke ongemakken optreden. De
interventies voor inductie van hartschade veroorzaken slechts lichte ongemakken
(toediening L-NAME via drinkwater). Tussentijdse analyses verlopen eveneens zonder
ongemak (echocardiografie).
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Niet-technische titel van het project

Practica

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lagere vertebraten, vissen, gedrag, ademhaling, zwemcapaciteit

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Voor studenten op masterniveau worden inzichten in belangrijke biologische en
milieuprocessen niet alleen verworven door theoretische lessen bij te wonen, maar ook
door praktische ervaring op te doen in laboratoriumoefeningen. Studenten worden
geconfronteerd met echte onderzoeksvragen in verband met veranderingen in het milieu
in aquatische omgevingen. Deze milieuveranderingen omvatten klimaatveranderingen
(temperatuur), verzilting (zoutgehalte) en vervuiling (eutrofiëring, sporenmetalen,
geneesmiddelen). Discussies rond het gebruik van proefdieren worden gevoerd.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door het gebruik van gedrags-, fysiologische en moleculaire onderzoekstechnieken
krijgen de studenten inzicht in de impact die deze veranderingen in het milieu op de
organismen hebben, en in het belang van deze processen bij het overwegen van
instandhoudings- en / of mitigatiemaatregelen in latere fasen van hun carrière.
Laboratoriumoefeningen met lagere gewervelde dieren (vissen) worden alleen gebruikt
wanneer experimenten een beperkte tot matige invloed hebben op het welzijn van de
organismen. Deze vaardigheden worden verworven naast het gebruik van theoretische
modellering en laboratoriumexperimenten met ongewervelde modelorganismen en / of invitro tests, die buiten het bestek van deze aanvraag vallen. Discussies over het gebruik
van proefdieren maken deel uit van deze oefeningen, zodat studenten zich bewust zijn
van de overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van
proefdieren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Zebravis, karper, goudvis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Zebravis: 30/jaar, Karper of goudvis: 104/jaar
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 impact wordt ingeschat op licht tot matig. Handelingen zijn beperkt tot
gedragsobservaties, meten van ademhaling en zwem (fitness) testen. De bloodstellingen
zijn laag en vallen binnen de Vlaamse normen voor de kwaliteit van drink en/of
oppervlaktewater.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Voor studenten op masterniveau worden inzichten in belangrijke biologische en
milieuprocessen niet alleen verworven door theoretische lessen bij te wonen, maar ook

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

milieuprocessen niet alleen verworven door theoretische lessen bij te wonen, maar ook
door praktische ervaring op te doen in laboratoriumoefeningen. Studenten worden
Studenten worden geconfronteerd met echte onderzoeksvragen in verband met
veranderingen in het milieu in aquatische omgevingen. Deze milieuveranderingen
omvatten klimaatveranderingen (temperatuur), verzilting (zoutgehalte) en vervuiling
(eutrofiëring, sporenmetalen, geneesmiddelen). Discussies rond het gebruik van
proefdieren worden gevoerd.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Statistische analyses werden uitgevoerd om de minimale aantallen van proefdieren te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk bepalen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er wordt gewerkt met lagere vertebraten (vissen). De practica willen een inzicht verlenen
in complexe gedrags- en fysiologische processen zoals de energiehuishouding bij
veranderende waterkwaliteit.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Richtlijnen rond het gebruik van humane eindpunten worden steeds gegeven en gebruikt
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren maar gezien de milde procedures wordt er niet verwacht dat deze dienen toegepast te
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum worden.
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar het gebruik van metformine in de strijd tegen chronisch nierfalen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

04/2020-04/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na afloop van de studie binnen een termijn van 2 maanden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

metformine - chronisch nierfalen - 5/6e nierverwijdering

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van deze studie is om het therapeutisch effect van metformine, een antidiabeticum,
op chronisch nierfalen te onderzoeken. Deze zal vergeleken worden met een ander
antidiabeticum, nl. canagliflozine. Daarbovenop zal de opheldering van de moleculaire
signaleringsprocessen, die verantwoordelijk zijn voor het uitgesproken nierbeschermend 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 chronisch
nierfalen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als blijkt dat metformine de ontwikkeling naar chronisch nierfalen kan verhinderen of de
progressie ervan vertragen, 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

108 ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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: ontwikkelen van chronisch nierfalen. Veelvuldig plassen kan optreden.
Graad van ernst: vergelijkbaar met de humane conditie. Het ongemak van de inductie van
nierfalen wordt geschat op matig (P2). De dieren die dreigen te evolueren naar terminaal
nierfalen zullen voortijdig geëuthanaseerd worden. Tussentijdse bloednames bij de rat
gebeuren via de staartvene na opwarming onder een infrarood lamp wat slechts als licht
ongemak wordt ingeschat (P1). Op het einde van de studie worden alle dieren geëuthanaseerd
na anesthesie met ketamine/xylazine.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De studie situeert zich in het onderzoeksveld van nierpathologieën. 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 nietdiermodel komt dan ook in aanmerking voor huidige studie.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Inspanningen werden geleverd om de chirurgische procedures en post-operatieve
dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde (bijna tot nul

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde (bijna tot nul
herleide) mortaliteit. Een poweranalyse werd uitgevoerd om het minimum aantal dieren te
berekenen om waardevolle conclusies te kunnen trekken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Om het effect van metformine op chronische nierfalen te onderzoeken wordt een specifiek
ratmodel gebruikt, die ook op punt gesteld werd in onze onderzoeksfaciliteit. Ons laboratorium
heeft voldoende expertise in het gestandaardiseerd uitvoeren van de nodige operaties.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Doorgedreven post-chirurgische behandeling (i.e. vloeibaar voedsel, pijnstillers) minimaliseren
pijn en ongemak. Verder worden alle dieren wekelijks 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. Lactaat-waarden worden eveneens nauw opgevolgd. De
metformine dosis wordt aangepast aan de ernst van het chronisch nierfalen en de lactaat
levels.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar oorzaken van bloedvatverstijving.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar Jan 2020-dec 2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Bloedvaten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Verstijving van de bloedvaten leidt op lange termijn tot nier- en hartlijden en heeft
mogelijk ook een rol in de ontwikkeling van dementie. Met dit project willen we de
oorzaken van vaatverstijving onderzoeken om op lange termijn een behandeling te
kunnnen ontwikkelen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Aanzet tot een behandeling ter voorkoming van bloedvatverstijving

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 288
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
We denken dat de gevolgen voor de dieren mild zullen zijn. Omdat we van sommige
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
gecombineerde behandelingen de effecten echter nog niet kennen hebben we de graad
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
van ernst geschat op gemiddeld.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het ziektebeeld dat we onderzoeken is een gevolg van interactie tussen verschillende
organen (nier, hart, bloedvaten). Dieronderzoek is dus noodzakelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We voerden een algemeen aanvaarde wetenschappelijke analyse uit die de nodige
aantallen van dieren exact berekent

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantallen van dieren exact berekent
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 laten het gebruik van genetisch gemodificeerde dieren toe.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
We voorzien huisvesting in groep, met de nodige kooiverrijking. Verder volgen we de
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren dieren van zeer nabij op om pijn en dergelijke zoveel mogelijk uit te sluiten. Bij sommige
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum proceduren worden de dieren onder anesthesie gebracht.
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Arteriële stijfheid als een pathofysiologisch mechanisme in de ziekte van Alzheimer en
dementie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/02/2020 - 30/09/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Arteriële verstijving, hypertensie, de ziekte van Alzheimer, dementie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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 zoals de ziekte van
Alzheimer en dementie. Nochtans is het tot op heden niet duidelijk welke moleculaire
mechanismen leiden tot arteriële stijfheid en of gelijkaardige processen aanwezig zijn bij
de ontwikkeling van dementie. Dit zal in dit project worden onderzocht.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project heeft als doel de onderliggende moleculaire processen in kaart te brengen die
verantwoordelijk zijn voor arteriële stijfheid en de al dan niet resulterende ontwikkeling
van dementie in de vorm van de ziekte van Alzheimer. Op deze manier is het mogelijk om
bovenstaande pathologieën te voorkomen en/of te behandelen met doelgerichte
geneesmiddelen en zo het risico en de ernst van leeftijdsgerelateerde neurodegeneratie
te verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (ongeveer 80)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Er zal gebruik gemaakt worden van 4 verschillende muismodellen. Per model zullen er
per soort)?
maximaal 20 muizen gebruikt worden (10 met behandeling, 10 zonder).
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 negatieve effecten zijn beperkt. Buiten de muis-modellen voor de ziekte van
Alzheimer, vertonen de andere muismodellen geen zichtbaar afwijkend fenotype. Buiten
enkele niet invasieve technieken (hoog-frequent ultrageluid en een geheugentest) worden
de muizen pas gebruikt na euthanasie op een humane wijze

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het cardiovasculair systeem is uiterst complex en biomechanische veranderingen
beïnvloeden het volledige cardiovasculaire stelsel, inclusief targetorganen zoals de
hersenen. Daarom is het cruciaal organismen te gebruiken met een voldoend ontwikkeld
cardiovasculair and neuronaal stelsel, zoals de muis.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

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

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk werden uitgevoerd. Per experiment en per behandelingsgroep werd het aantal dieren zo
laag mogelijk gehouden, maar er zijn er toch voldoende muizen om relevante informatie
proefdieren gebruikt worden.
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.

3.Verfijning (maximaal 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 onderzoek vormen muizen het meest geschikte proefdiermodel. De muis heeft
een voldoende ontwikkeld cardiovasculair stelsel en de resultaten kunnen
geëxtrapoleerd worden naar de mens. Hogere diersoorten zullen niet gebruikt worden
omdat de beschikbare technieken voldoende gevoelig en geoptimaliseerd zijn voor
studies bij muizen. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks nagegaan en de kooien
worden voorzien van kooiverrijking.

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een chemisch molecule dat werkt op de ErbB4-receptor en hartfalen
kan behandelen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020-01/03/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen een termijn van 2 maanden na einddatum project

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)

ErbB4; agonist; NRG-1; hartfalen
Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het beschermende en regeneratieve effect van het eiwit NRG-1 (bindt op de ErbB4
receptor) is bekend doch is de toepasbaarheid beperkt (intraveneus, over een periode
van 6-8u) en is niet geschikt voor langdurige behandeling van een chronische ziekten
zoals hartfalen. Een klein chemisch molecule dat kan binden op ErbB4 zoals NRG-1 zou
de tekortkomingen van dit groot proteïne omzeilen en is mogelijk meer efficiënt in de
behandeling van chronische aandoeningen. Het doel is om de eerste stappen te zetten in
de ontwikkeling van een chemisch molecule dat op ErbB4 kan binden en ingezet kan
worden voor de behandeling van hartfalen. Dit bestaat tot op heden nog niet.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het lange termijn doel is een nieuwe therapie voor chronisch hartfalen (CHF)
ontwikkelen, een ziekte die dodelijk is en jaarlijks miljoenen patiënten treft. Verder
hebben we onlangs aangetoond dat activering van de ErbB4 receptor beschermende
effecten heeft op diabetische nefropathie en fibrotische aandoeningen. Daarom kan een
ErbB4 agonist gunstig zijn bij andere chronische aandoeningen. Op korte termijn zullen
de moleculen geïdentificeerd met dit onderzoek ook worden getest in andere chronische
pathologieën; gebruikt voor academisch onderzoek, gebruikt in kankeronderzoek, omdat
specifieke ErbB4-agonisten kunnen worden gebruikt om de groei van verschillende
tumorcellijnen te moduleren; een startpunt voor pre-klinische studies,....

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis en rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 160 ratten, 280 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

De ratten ondergaan een invasieve ingreep dat ernstig ongemak veroorzaakt (SV4) de
eerste dagen na de ingreep. Hiervoor zal buprenorphine (0,1 mg/kg; s.c.) gegeven
worden eenmalig voor de operatie en tot 3 dagen na de operatie (minimum 1x/dag) ,
alsook DietGel® Recovery. De muizen ondergaan inplanting van osmotische pompjes dat
matig ongemak veroorzaakt (SV3) waarvoor preoperatief een injectie van buprenorphine
(0,1 mg/kg; s.c.) gegeven wordt alsook tot 3 dagen na de operatie (minimum 1x/dag). Alle
dieren worden na ingreep voor 4 weken dagelijks geïnjecteerd met NRG-1, een
zoutoplossing of 4 verschillende dosissen van een chemisch molecule (ErbB4
compound). Indien de handelingen correct uitgevoerd worden geeft dit weinig ongemak
(SV2). Ook NRG-1 en de chemische molecule zijn grondig bestudeerd en zullen beperkt

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voorgaand aan deze dierproeven zullen er vele in vitro experimenten worden uitgevoerd
om de de 2 beste compounds, betreffende efficaciteit, potentie, oplosbaarheid, toxiciteit
en receptor specificiteit te bepalen. De complexiteit van chronisch hartfalen laat echter
niet toe om deze dierproeven te vervangen door celcultuur experimenten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal groepen van proefdieren is beperkt tot het aantal dat nodig is om de
vraagstelling te beantwoorden. Het minimum aantal dieren per groep werd berekend met

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk vraagstelling te beantwoorden. Het minimum aantal dieren per groep werd berekend met
een statistische poweranalyse (G*-power) aan de hand van preliminaire data.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien we de progressie van hartfalen willen nabootsen, zijn we genoodzaakt om met
een muis of rat dierenmodel te werken. Muizen zijn de laagste diersoort waarop het
probleem van hartfalen kan onderzocht worden en dus gebruikt worden in het muismodel
voor cardiale fibrose en hypertrofie. Voor het model voor ischemische cardiomyopathie is
het echter aangewezen om ratten te gebruiken omdat dit een zeer complexe operatie
vereist die bijna onmogelijk is in muizen. De gebruikte modellen zijn uiterst geschikt om
de menselijke pathofysiologie van hartfalen zo goed als mogelijk na te bootsen.

Verklaar de maatregelen die 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 ongemakken van de dieren te beperken, worden de dieren nauwlettend
geobserveerd en wordt ingegrepen indien belangrijke ongemakken optreden. De
interventies voor inductie van hartfalen veroorzaken matige (muismodel) tot ernstige
(ratmodel) ongemakken. Pre- en postoperatief wordt een pijnstiller toegediend
(buprenorfine) en worden de dieren voorzien van DietGel Revocery. Dagelijkse injecties
alsook tussentijdse analyses (echocardiografie) en euthanasie veroorzaken slechts
beperkte ongemakken, door correcte handeling en uitvoering.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de wisselwerking tussen zuurstoftekort en immunotherapie in
kankergezwellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

03/2020-09/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kanker, zuurstoftekort, immunotherapie, beeldvorming, positronenemissietomografie,
biomerkers

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ondanks de veelbelovende vooruitgang in het gebruik van immunotherapie bij
kankerpatiënten, wordt haar succes overschaduwd door de eerder lage
slaagpercentages. Dit toont aan dat er 1) resistentiemechanismes bestaan tegen de
therapie; en 2) dat het momenteel niet mogelijk is om het effect van de therapie te
voorspellen. Eén van de belangrijkste mechanismes die deze resistentie veroorzaken is
het tekort aan zuurstof in kankergezwellen. Door therapieën te gebruiken die de
zuurstoftoevoer naar de gezwellen verbeteren, zouden we deze resistentie dus kunnen
overwinnen. Met positronenemissietomografie (PET), een medische
beeldvormingstechniek, kunnen we zuurstoftekort in levende organismen in beeld
brengen. Het doel van dit project is om met PET 1) de links tussen zuurtstoftekort en het
effect van immunotherapie te doorgronden; en 2) nieuwe combinatietherapieën te
ontwikkelen en valideren die de resistentie tegen immunotherapie kunnen verminderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We willen nagaan of we 1) meer kankerpatiënten kunnen behandelen met
immunotherapie als we ze een extra medicijn toedienen dat de zuurstoftoevoer naar hun
kankergezwel verbetert (= een verbetering van de levensduur van patiënten); en 2) of we
met PET-beeldvorming de juiste patiënten voor deze combinatietherapie kunnen
selecteren (= een verbetering van de levenskwaliteit van patiënten). Onze PET-techniek
is exact dezelfde als dewelke gebruikt wordt bij patiënten in het ziekenhuis. Daarom is
ons onderzoek met proefdieren erg vertaalbaar naar mensen. Ons onderzoek kan dan
ook een rechtstreekse basis vormen voor een toekomstige klinische studie in patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (BALB/c)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 386
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

We verwachten een beperkt tot matig ongemak voor de dieren. Kankercellen zullen
onderhuids worden ingespoten en zullen daar een kankergezwel vormen. Dit hindert de
dieren in principe slechts minimaal. We verwachten een beperkt tot matig ongemak door
de toegediende medicijnen. Tijdens de medische beeldvorming zullen de dieren worden
verdoofd. Het welzijn van de dieren zal dagelijks nauwgezet worden opgevolgd. Dieren
zullen worden opgeofferd wanneer we merken dat ze te veel ongemak ondervinden van
onze experimenten (al vermoeden we dat dit enkel uitzonderlijke gevallen zal betreffen).
Op het einde van de studie zullen alle dieren worden geëuthanaseerd om hun
kankergezwellen te kunnen bekijken onder de microscoop.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

We willen in deze studie zowel het zuurstofgehalte als de afweercellen in
kankergezwellen bestuderen. Hiervoor moeten we de kankergezwellen dus in hun geheel

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

kankergezwellen bestuderen. Hiervoor moeten we de kankergezwellen dus in hun geheel
kunnen observeren en het is onmogelijk om dit accuraat na te bootsen in een
alternatieven dierloze setting. Door muizen te gebruiken is ons onderzoek bovendien
vertaalbaar naar echte patiënten in de kliniek.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om de exacte, minimaal vereiste dieraantallen te bepalen werden statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk poweranalyses uitgevoerd. De meeste dieren zullen meerdere onderzoeken (PET-scans)
ondergaan en uiteindelijk zullen hun kankergezwellen worden bestudeerd onder de
proefdieren gebruikt worden.
microscoop. Doordat we deze dieren opvolgen doorheen de tijd, vormen ze ieder hun
eigen controle. Dit is een groot voordeel omdat deze manier van werken er inherent voor
zorgt dat er veel minder dieren moeten gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 meest recente ontwikkelingen in immunotherapie zijn voor het grootste deel
gebaseerd op onderzoek in succesvolle, geoptimaliseerde muismodellen die
representatief zijn voor menselijke kanker. Dit wordt bevestigd door talrijke publicaties in
wetenschappelijke (top)tijdschriften. Wij bouwen dan ook verder op deze expertise. Een
muiskankermodel bootst menselijke kanker tot op zekere hoogte goed na en dit kunnen
we niet bewerkstelligen in een minder ontwikkelde diersoort. Ons labo heeft veel ervaring
met de gebruikte diermodellen.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen worden gehuisvest in strikt gecontroleerde condities met kooiverrijking.
Alle experimentele protocols zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring en zullen de
dieren minimaal hinderen. Bovendien zullen alle handelingen worden uitgevoerd door
ervaren onderzoekers die enorm bedreven zijn in de gebruikte technieken. Tijdens
medische beeldvorming zullen de muizen worden verdoofd. Humane eindpunten zullen te
allen tijde in acht worden genomen. Het welzijn van de dieren zal dagelijks worden
gecontroleerd en indien nodig zal het experiment vroegtijdig worden stopgezet.
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Niet-technische titel van het project

Validatie van een nieuw muismodel voor de detectie van autofagie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020 - 31/12/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, ten laatste 2 maanden na de einddatum van het project of indien het project gewijzigd
wordt

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

autofagie, muismodel, validatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Autofagie is een cellulair homeostatisch mechanisme en autofagie deficiëntie draagt bij
aan de ontwikkeling van verschillende pathologieën zoals hart en vaatziekten en
neurodegeneratie. Het induceren van autofagie lijkt dus een goede preventie en
behandelingsstrategie. Om interessante autofagie inducerende stoffen te identificeren
hebben we nood aan een geschikt muismodel waarin autofagie makkelijk opgevolgd kan
worden. Het mRFP-GFP-LC3 muismodel lijkt hiervoor zeer geschikt en in het huidige
project willen we dit model valideren door middel van gekende autofagie inducerende en
inhiberende behandelingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 we met het huidige experiment kunnen aantonen dat het mRFP-GFP-LC3 model
geschikt is om autofagie op te volgen, kunnen er in een volgende fase nieuwe
compounds gescreend worden die mogelijks in vivo autofagie induceren. Het doel is
uiteindelijk om via farmacologische inductie van autofagie bij te dragen aan de preventie
en behandeling van o.a. cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst maximaal 35 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

We verwachten binnen dit protocol matig ongemak ten gevolge van voedsel deprivatie
gedurende 48u en licht ongemak gerelateerd aan het inplanten van osmotische
minipompen en intraperitoneale injecties. De dieren worden na de procedures dagelijks
opgevolgd en op het einde van het experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het gaat hier om een validatie experiment van het mRFP-GFP-LC3 muismodel, dat nodig
is om in een latere fase aan te tonen of bepaalde geselecteerde compounds in staat zijn
om autofagie te induceren in zoogdieren. Er is dus momenteel geen in vitro methode
beschikbaar die als alternatief gebruikt kan worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We baseren ons op een eigen statistische analyse om met een minimaal aantal dieren
toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk toch significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Enkel bij muizen is de genetische modificatie beschikbaar die we nodig hebben voor het
geplande experiment. mRFP-GFP-LC3 muizen zijn op dit moment het meest verfijnde
model om autofagie aan te tonen en het zou duidelijkere resultaten geven dan het GFPLC3 model dat momenteel op ons labo gebruikt wordt, wat de wetenschappelijke output
zal verhogen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Bij detectie van 'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren huidverzorging en beweging) worden de muizen geëuthanaseerd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Validatie van een nieuwe combinatie immuuntherapie voor pancreaskanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020 - 31/12/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ten laatste 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Immuuntherapie; Kanker; Pancreaskanker; Interleukine-15; CD40 agonist;
Combinatietherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is de validatie van een nieuwe combinatie immuuntherapie in
verschillende kanker muismodellen die verschillende orgaanstelstels vertegenwoordigen.
In eerste instantie zullen we de effectieve dosis van een CD40 agonist per tumormodel
testen om vervolgens in een tweede fase deze dosis te combineren met Interleukine-15
om na te gaan of de combinatie betere anti-tumor effecten en verlenging van de
oveleving heeft.
Dit project kadert in het valideren van deze nieuwe combinatie immuuntherapie waarmee
we in pancreaskanker reeds zeer gunstige effecten zagen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 resultaten van dit project kaderen in het verzamelen van data die de opstart van een
klinische studie ondersteunt. Twee belangrijke items spelen hierbij een rol:
- Door het includeren van meerdere tumortypes uit verschillende orgaanstelsels kan de
combinatie immuuntherapie mogelijks toegepast worden op meerdere tumortypes in de
kliniek.
- Indien we een dosisreductie kunnen aantonen van de CD40 agonist (zoals we reeds
aantoonden in pancreaskanker) door combinatie met interleukine-15, dan kan dit ook
zorgen voor een lagere dosis in de patiënt en dus minder toxiciteit.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (Mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst C57BL/6: 590
per soort)?
Balb/c: 236
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Alle muizen zullen geïnjecteerd worden met bepaalde tumorcelen en uiteindelijk kanker
ontwikkelen. De combinatie immuuntherapie kan de overlevings verlengen en mogelijks
ook genezen. Helaas is dit zeer waarschijnlijk niet geldig voor alle muizen. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De complexiteit van de 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We maakten gebruik van het statistische software pakket G* Power om het maximum
aantal dieren te bepalen dat nodig is voor deze experimenten.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantal dieren te bepalen dat nodig is voor deze experimenten.
proefdieren gebruikt worden.
* effect size = 0.5 (grote effectsize)
* significance level p < 0.05
* statistical power = 0.8

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Experimenten worden uitgevoerd op muizen vanwege de gelijkenissen tussen muis- en
humaan immuunsysteem.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

420
Niet-technische titel van het project

Microbiële eiwitten als eiwitbron in aquacuultuur

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

9 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na einde project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lagere vertebraten, vissen, voeding, groei, ademhaling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In de aquacultuur wordt naar een vervanging gezocht voor vismeel als eiwitbron voor
carnivore vissen om tot een duurzame viskweek te komen. Microbiële eiwitten zijn
hiervoor een mogelijke kandidaat.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het project heeft als doel om een meer duurzame voeding voor de aquacultuur te
ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Regenboogforel

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 420
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Mild effect (wegen, bepalen ademhalling). Bij het afsluiten van het experiment worden de
dieren opgeofferd voor de analyse van bloed en weefselstalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het onderzoek heeft als doel om de ideale voedingssamenstelling te vinden, gebruik
makend van microbiële eiwitten, voor gebruik in aquacultuur. Hiervoor wordt de doelsoort
gebruikt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Statistische analyses werden uitgevoerd om de minimale aantallen van proefdieren te
bepalen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk bepalen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er wordt gewerkt met lagere vertebraten (vissen). Deze zijn de doelsoort van het
onderzoek.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Richtlijnen rond het gebruik van humane eindpunten zijn gekend maar gezien de milde
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren procedures wordt er niet verwacht dat deze dienen toegepast te worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Immuunmetabolische combinatiestrategie voor glioblastoom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020 - 21/12/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen een termijn van twee maanden na afloop van de studie.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Glioblastoom, immuuntherapie, hypoxie, metabolisme, ketogeen dieet

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

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?

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project wordt een nieuwe combinatiestrategie onderzocht voor glioblastoom (GBM).
GBM is de meest voorkomende, primaire hersentumor en één van de meest dodelijke
kankers. De huidige standaardtherapie biedt geen curatief effect, waardoor nagenoeg
alle patiënten hervallen en uiteindelijk komen te sterven. De te onderzoeken
combinatiestrategie betreft een zogenaamde immuunmetabolische behandeling. Hierbij
zal getracht worden om immuuntherapie efficiënter te maken a.d.h.v. het metabolisme in
de tumor te veranderen. Hypoxie of zuurstoftekort is hierbij het metabool doelwit. Gezien
de complexiteit van hypoxie als doelwit, zullen verschillende aangrijpingspunten worden
onderzocht.
Doelen: 1) selectie van anti-hypoxie dat potentieel van immuuntherapie voor GBM
Met dit preklinisch project hopen we data te vergaren die nodig is om over te kunnen
gaan naar een fase I klinische studie om de combinatietherapie te testen voor GBM
patiënten. Het grootst mogelijke voordeel is dat de strategie ook in humane setting
therapeutisch werkzaam blijkt. Daarnaast denken we dat onze strategie tevens
uitbreidbaar zal zijn naar andere solide tumoren waarin hypoxie te vinden is. Op
wetenschappelijk gebied kan onze studie meer inzichten geven in hoe immuuntherapie
verder te stimuleren en ontwikkelen is. Immers, ondanks de recente doorbraken in
immuuntherapie, werkt dit nog steeds niet voor veel patiënten. Dit komt
hoogstwaarschijnlijk door een zeer immuunsuppressief tumormicromilieu, waarin hypoxie
een drijvende kracht is.
Mus musculus, C57BL/6

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 3151
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 in de controlegroepen en waarbij de behandelingen niet aanslaan, kunnen na
verloop van tijd ernstig ongemak (SV4) ondervinden wat uiteindelijk zou kunnen leiden
tot het overlijden van het dier. De aard van het ongemak zal bestaan uit algemene
verzwakking zijn alsook hoofdpijn door de tumorgroei. Daarnaast kunnen de muizen ook
enig ongemak ondervinden van de intraperitoneale injectie, zijnde een prik. Muizen zullen
geëuthanaseerd worden voor het hanteren van humane eindpunten of wanneer de
behandelde dieren een overleving hebben behaald die hen kwalificeert als
langetermijnoverlever (100 dagen).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De complexiteit van de interactie tussen de tumorcellen en de verschillende
componenten van het immuunsysteem alsook de complexiteit van het tumormicromilieu,
met in het bijzonder hypoxie en diens effecten, vereisen een in vivo opstelling om het
effect van een therapeutische interventie te kunnen bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Aan de hand van a priori sample size berekeningen met G*Power werden de sample
sizes statistisch bepaald. In sommige experimenten is dit in reducerende richting

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk sizes statistisch bepaald. In sommige experimenten is dit in reducerende richting
aangepast op basis van ervaringen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Experimenten worden uitgevoerd op muizen, vanwege de gelijkenissen tussen muis- en
humaan immuunsysteem. De gebruikte modellen zijn complementair aan elkaar en
kunnen zo de heterogeniteit van GBM veel beter omvatten dan doorgaans gebeurd in
proefdierstudies voor GBM.

Verklaar de maatregelen die 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 worden gesedeerd voor de intracraniale inoculatie. Tevens wordt er preemptief en post-operatief analgesie toegediend. Om tumorgroei op te volgen wordt er
gekozen voor T2-gewogen MRI beeldvorming om intraveneuze injectie van
contrastvloeistof (of substraat bij bioluminescentiebeeldvorming) te vermijden.

422
Titel van het project

Looptijd van het project

De rol van alteraties in de weerstand van bloedvaten in de lever en zijn onderliggende
mechanismen in het ontstaan van niet-alcoholische leververvetting (non-alcohlic fatty
liver disease, NAFLD)
Voorziene startdatum: 01/03/2020
Voorziene einddatum: 31/12/2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

NAFLD/endotheliale dysfunctie/steatose
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja
neen
neen

neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het voorkomen van NAFLD is wereldwijd 30% en zal blijven stijgen. Er blijkt een
wetenschappelijke
onbekenden,
of belangrijk onafhankelijk risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met NAFLD te
wetenschappelijke of klinische noden
die bestaan. Er is tot nu toe geen specifieke medicamenteuze behandeling voor NAFLD,
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
wat maakt dat er behoefte is aan kennis over het ontstaan van NAFLD om deze te
kunnen ontwikkelen. Het onderliggende mechanisme van toegenomen weerstand in de
bloedvaten van de lever in NAFLD is nog niet volledig opgehelderd, evenmin de rol die
het speelt in de progressie van NAFLD. Onze doelstelling is om deze mechanismen te
bestuderen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

De bepaling van de rol van de bloedsomloop in de lever in het ontstaan van NALFD is
van groot belang om deze aandoening beter te begrijpen. Een volgende stap is
translatie naar de praktijk met de mogelijkheid tot middelen die op de progressie
NAFLD en de bijkomende cardiovasculaire complicaties kunnen ingrijpen.

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?

672 ratten

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

Dieren onderworpen aan het methionine-choline-deficient dieet zullen ernstige
leververvetting ontwikkelen, hiervan wordt een weinig tot geen last verwacht,
behoudens gewichtsverlies. De experimenten, te verrichten na volledige narcose, zijn
letaal.
Zucker ratten zullen leververvetting ontwikkelen met uitgesproken obesitas.
Desalniettemin wordt hiervan evenmin last verwacht. Na de gegeven dietaire periode
zullen zij worden opgeofferd. Deze experimenten zijn letaal, en euthanasie zal onder
volledige narcose worden verricht.

De weerstand van de bloedvaten in de lever betreft een complex samenspel van de
verschillende componenten binnen het leverweefsel en het metabool syndroom. De
metingen die dienen te worden verricht zijn niet mogelijk in een in vitro, noch in silico
model.

Er wordt uitgegaan van de poweranalyse en de reeds opgedane ervaring. Het minimaal
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het aantal dieren per diergroep dat hier uit volgt (n=8) zal worden opgevolgd en slechts
uitzonderlijk worden aangepast indien de analyses dit vereisen. Elk dier wordt zo
minimum aantal dieren wordt gebruikt
volledig mogelijk benut, bijvoorbeeld door bloedstalen te nemen van elk dier en
leverweefsels te nemen bij ratten waar mogelijk.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Mannelijke Wistar ratten geven de meest consistente en uitgesproken steatose in ons
model. Daarenboven worden zij in de literatuur het meest gebruikt voor dergelijke
metingen.
Er wordt in principe geen tot nauwelijks ongemak verwacht in beide dierproeven.
Dagdagelijkse inspectie door de verzorgers is aanwezig, daarenboven worden de
dieren wekelijks gewogen.
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Onderzoek naar mogelijke mechanismen van nierschade als gevolg van blootstelling aan
pesticiden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01 maart 2020 - 31 december 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het experiment

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

chronisch nierfalen, nierbeschadiging, pesticiden, lysosomen, calcineurine inhibitie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De primaire doelstellingen zijn: 1) inzicht krijgen in de exacte oorzaak van een
opkomende nieraandoening die geassocieerd is met blootstelling aan pesticiden, 2)
inzicht krijgen in de cellulaire mechanismen die een rol spelen in deze nierbeschadiging,
3) het natuurlijke verloop van de ziekte, zowel als zijn reversibiliteit bestuderen, 4)
evaluatie van de specificiteit van recent ontdekte weefselkenmerken in positieve
diagnose (eerder dan gebaseerd op exclusiecriteria).

Dit project is een eerste en belangrijke stap in het mogelijks openen van een deur naar
de ontwikkeling/beschrijving van specifieke positieve diagnostische criteria van deze
opkomende nieraandoening. Verder zal dit project inzicht geven in de
onstaansmechanismen van deze pathologie, zodat aan preventieve en therapeutische
ontwikkeling kan gedaan worden. Daarnaast laat dit project toe om etiologische
informatie te verzamelen die kan aangewend worden in het vergroten van de politieke
"awareness" van dit gezondheidsprobleem.

Rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 114
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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: ontwikkelen van chronisch nierfalen. Graad van ernst: vergelijkbaar
of minder met de humane conditie. Lot van de dieren: de studie-opzet is zodanig
opgebouwd (eerder lage blootstellingsdosissen) zodat de conditie van zeer ernstig (i.e.
lethaal) nierfalen nooit wordt bereikt. De dieren worden geëuthanaseerd vóór lethaal
nierfalen zich inzet.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De studie situeert zich in het onderzoeksveld van renale pathologiën (chronisch
nierfalen). De multicellulariteit en complexiteit van de nierwerking vereisen een relevant
testmodel met een hoge graad van cellulaire complexiteit en vergelijkbaarheid met de
humane nier. Geen niet-diermodel komt dan ook in aanmerking voor huidige studie.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een power-analyse werd uitgevoerd.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

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 nieren goed te kunnen
inschatten.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Algemeen ongemak wordt aangepakt door de dieren slechts minimaal bloot te stellen aan
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren de condities die nodig zijn om duidelijke conclusies uit onze studie te kunnen trekken. Het
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
is hierbij zeker niet nodig de dieren aan exuberante toxische concentraties bloot te
te beperken.
stellen. Eerder wordt gestreefd naar een langere blootstelling bij lagere concentratie om
de situatie bij de mens beter te benaderen.
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Onderzoek naar een mogelijke genetische voorbeschikking voor het ontwikkelen van
schade aan het hart door chemotherapie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

10/1/2020 - 31/10/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde zal de studie geëvalueerd worden of de doelstellingen zijn gehaald en
welke lessen inzake alternatieve methoden zijn geleerd. Dit binnen de 2 maanden na
afloop van de studie.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

cardio-oncology, chemotherapeutica, hartfalen, cardio-genetica, genetica,
chemotherapie, DNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Antracyclines zijn een vorm van efficiënte chemotherapie voor de behandeling van
borstkanker en bloedkankers. Hun belangrijkste ongewenste effect op lange termijn is
schade ter hoogte van het hart. Er bestaat een belangrijk verschil in gevoeligheid tussen
patiënten voor het ontstaan van die schade. Dit verschil in gevoeligheid wordt
onvoldoende verklaard wordt door de aanwezigheid van gekende risicofactoren. Daarom
wordt vermoed dat een deel van deze variatie verklaard kan worden door genetische
variatie. Titine is een belangrijk eiwit van de hartspiercellen. Met dit onderzoeksproject
hebben we als doel na te gaan of varianten in belangrijke eiwitten van de
hartspiercellen, voornamelijk Titin, gepaard gaan met een verhoogd risico voor het
ontwikkelen van deze schade aan het hart.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Varianten in titine (TTN) zijn frequent in de algemene populatie (1%). Bijgevolg zou een
bevestiging van een verhoogde vatbaarheid voor schade aan het hart bij patiënten met
een dergelijke variant een grote groep van individuen met verhoogd risico aan het licht
brengen. We verwachten dat genetische informatie over TTN varianten de risicostratificatie bijgevolg kan verbeteren door de huidige risicomodellen te verbeteren. Dit is
belangrijk want in een vroeg stadium is deze schade reversibel. Vroege detectie en start
van preventieve therapie is dus belangrijk. Medicatie die het hart beschermd tegen
schade door chemotherapie, zoals dexrazoxane zijn beschikbaar, maar erg duur en
daarom enkel gereserveerd voor individuen met een sterk verhoogd risico. Indien onze
hypothese bevestigd wordt kan deze hoog-risico groep toegang krijgen tot deze
preventieve therapie en nauwgezette opvolging.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 156 : 78 wild type and 78 TTN Knock-in.
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

De dieren zullen wekelijks, gedurende 6 weken, worden behandeld met DOX, daarna
worden de dieren nog gedurende 6 weken opgevolgd om te onderzoeken of zij schade
aan het hart ontwikkelen. De inspuitingen veroorzaken een beperkt ongemak voor de
dieren, aangezien zij worden behandeld door zeer ervaren onderzoekers. De
ontwikkeling van schade aan het hart 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 geëuthanaseerd. Op het einde van de
studie (na 12 weken) worden alle dieren geëuthanaseerd om verschillende weefsel,
zoals hart en longen, te verzamelen zodat hierop verdere onderzoeken kunnen
gebeuren.

1.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 deze studie willen we de chronische effecten van DOX bestuderen op het hart bij
varianten in belangrijke cardiale eiwitten zoals titine. De werking van het hart 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 waarbij dit ganse systeem in rekening gebracht kan worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een statistische analyse is uitgevoerd om na te gaan hoeveel dieren er nodig zijn in de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
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.

3.Verfijning (maximaal 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 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 TTN knock-in muis is gebaseerd op een titine variant die ook bij humane
patiënten wordt teruggevonden, dit bemakkelijkt translatie naar de kliniek.

Verklaar de maatregelen die 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 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 dagelijks opgvolgd en wanneer zij te veel ongemakken of pijn
ondervinden van de behandeling, zullen zij worden geëuthanaseerd. Op deze manier
wordt het verder lijden van het dier voorkomen.
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Niet-technische titel van het project

De impact van glucose/insuline levels op Leishmania infectie en transmissie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020 - 31/03/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Leishmania; glucose; insuline; zandvlieg

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met dit project zal getracht worden om de link te onderzoeken van de Leishmania infectie
in de gastheer en:
(1) de glucose/insuline levels in het bloed van de gastheer;
(2) de aantrekkelijkheid van de gastheer en zijn transmissiepotentieel naar naïeve
zandvliegen toe; en
(3) zandvlieg overleving, infectiedynamiek en finaal transmissiepotentieel met nadruk op
de rol van glucose/insuline

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voor malaria is er in het verleden reeds vastgesteld dat de glucose/insuline levels in de
gastheer een impact kunnen hebben op het verdere infectieverloop. Voor Leishmania
werd dit gegeven nog nooit eerder onderzocht. De fundamentele kennis die aan de hand
van dit project verworven zou kunnen worden, zou eventueel kunnen leiden tot de
ontdekking van nieuwe therapeutische targets.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Syrische goudhamsters, Balb/c muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Syrische goudhamsters (62); Balb/c muizen (72)
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 Syrische goudhamsters die gebruikt zullen worden, zullen geïnfecteerd worden via
een injectie rechtstreeks in hun hart onder isofluraan verdoving. Binnen 8 weken na
infectie met Leishmania zullen zij chronisch ziek worden (matig tot ernstig ongemak) en
bij algemene verergering van hun toestand zullen ze geëuthanaseerd worden met CO2
• Transmissie-experimenten op BALB/c muizen gebeuren onder ketamine/xylazine
verdoving (licht ongemak) en aangezien de infectie bij muizen asymptomatisch verloopt,
zullen zij verder geen ongemak ondervinden. Op verschillende tijdstippen zullen ze
worden geëuthanaseerd om de infectielevels in het oor te kunnen bekijken

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De selectie van resistentie kan door verschillende gastheerfactoren (zoals bv het
immuunsysteem) beïnvloed kunnen worden. Bovendien is een volledig werkend

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

immuunsysteem) beïnvloed kunnen worden. Bovendien is een volledig werkend
immuunsysteem ook onontbeerlijk bij efficiente granuloomvorming waardoor de evaluatie
van granuloomvorming en de impact van geneesmiddelen op deze granuloomvorming
initieel eveneens in vivo dient te gebeuren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door onze jarenlange ervaring kan de sample size per experiment geminimaliseerd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden tot een minimum (i.e.5 dieren per groep). Voor de transmissie-experimenten
zullen zelfs slechts 3 dieren gebruikt worden per groep aangezien dit
proefdieren gebruikt worden.
onderzoeksonderdeel minder vereist is statische analyse uit te voeren en indien het
gewenst is beide oren gebruikt kunnen worden voor transmissie waardoor de sample size
verhoogt van 3 naar 6.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

BALBc muizen maken een asymptomatische VL infectie door wat hen geschikt maakt om
de transmissie-efficiëntie vanuit de zandvlieg te evalueren. Syrische goudhamsters
bootsen een symptomatische infectie na en zijn uiterst geschikt om de invloed van de
infectie op de glucose/insulinelevels van de gastheer te bestuderen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Het ongemak voor alle diersoorten wordt zoveel mogelijk gereduceerd door ze te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren infecteren onder verdoving en door dagelijkse opvolging van hun welzijn. Indien nodig
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum wordt een humaan eindpunt ingesteld.
te beperken.
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Het toedienen van spironolactone (vocht afdrijvend geneesmiddel) aan ratten met
verminderde nierfunctie om hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed)
te veroorzaken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15 maart tot 31 december 2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na afloop van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

nierlijden, hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed), spironolactone

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit onderzoek is om een diermodel te ontwikkelen dat onderzoek naar
hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed) bij mensen met verminderde
nierfunctie mogelijk maakt.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Patiënten die lijden aan hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed)
krijgen last van hartritmestoornissen wat uiteindelijk kan leiden tot hartstilstand. Dit
onderzoek kan onrechtstreeks bijdragen tot een betere behandeling van hyperkalemie bij
mensen met verminderde nierfunctie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 40
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Ontwikkeling van verminderde nierfunctie veroorzaakt polyurie (te veel urine produceren)
en algemeen ongemak, geschat op matig (P2). De dieren waarbij dit te ernstig wordt,
zullen voortijdig geëuthanaseerd worden. Het nemen van bloed veroorzaakt slechts mild
ongemak (P1). Een verminderde nierfunctie wordt veroorzaakt d.m.v. chirurgische
ingrepen onder anesthesie en met pijnstilling, matig ongemak (P2). Op het einde van de
studie worden alle dieren onder anesthesie geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.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 moet noodzakelijkerwijs in dieren gewerkt worden omdat hyperkalemie (te hoge kalium
concentraties in het bloed) een samenspel is van dingen die misgaan ter hoogte van
verschillende organen: nier, darm, bloed.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Inspanningen werden geleverd om de chirurgische procedures en postoperatieve
dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde (bijna tot nul

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde (bijna tot nul
herleide) mortaliteit. Een poweranalyse (wetenschappelijke berekening) werd uitgevoerd
proefdieren gebruikt worden.
om het minimum aantal dieren te berekenen om waardevolle conclusies te kunnen
trekken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Ratten zijn gevoelig voor de ontwikkeling van nierfalen (muizen bv veel minder). Het
specifiek gebruikte ratmodel wordt in de wetenschappelijke literatuur algemeen aanvaard
als representatief voor nierlijden bij de mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Doorgedreven na-chirurgische behandeling (i.e. vloeibaar voedsel, pijnstilling)
minimaliseren pijn en ongemak. Verder worden alle dieren wekelijks gewogen en
dagelijks onderworpen aan een nazicht ter evaluatie van mogelijk ongemak. 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.

427
Niet-technische titel van het project

De rol van endotrofine in gewijzigde gladde spiercel functie onder invloed van autofagie
deficiëntie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020 - 31/12/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, ten laatste 2 maanden na de einddatum van het project of indien het project gewijzigd
wordt

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

endotrofine, autofagie, gladde spiercellen, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Autofagie is een cellulair homeostatisch mechanisme en autofagie deficiëntie in de
gladde spiercellen van bloedvaten draagt bij aan de ontwikkeling van hart en vaatziekten.
Recent werd er aangetoond dat autofagie deficiënte gladde spiercellen een sterke
toename van COL6A3 vertonen, wat mogelijks resulteert in verhoogde plasma
endotrofine levels. Het is daarom van groot belang om te achterhalen of endotrofine een
rol speelt in de ongunstige effecten van autofagie deficiëntie, wat kan resulteren in de
identificatie van endotrofine als nieuw doelwit voor behandelingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 we met het huidige experiment kunnen aantonen dat endotrofine een rol speelt in
de ongunstige cardiovasculaire effecten van autofagie deficiëntie, hopen we om via
farmacologische remming of neutralisatie van endotrofine bij te dragen aan de preventie
en behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst maximaal 44 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

We verwachten binnen dit protocol een zeer lichte vorm van ongemak omwille van 1
intraperitoneale injectie met een anestheticum (terminale bloedafname onder
anesthesie), die onmiddellijk zal leiden tot euthanasie van het dier.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om aan te tonen of autofagie deficiëntie in gladde spiercellen van bloedvaten in een
levend organisme kan leiden tot verhoogde plasma endotrofine levels, hebben we een
genetisch gemodificeerd muismodel nodig.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We baseren ons op een eigen statistische analyse om met een minimaal aantal dieren
toch significante resultaten te bekomen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk toch significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Enkel bij muizen is de genetische modificatie beschikbaar die we nodig hebben voor het
geplande experiment.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Bij detectie van 'abnormaal' gedrag (>20% verlies lichaamsgewicht, gebrek aan
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren huidverzorging en beweging) worden de muizen geëuthanaseerd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

428
Niet-technische titel van het project

Op zoek naar een nieuwe combinatie van therapieën die zuurstof radicalen afgeven in de behandeling van
glioblastoma.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/03/2020 - 1/10/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Glioblastoma multiforme, koud atmosferisch plasma, auranofine

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)

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
neen
andere proeven
Glioblastoma multiforme is de meestvoorkomende kwaadaardige hersentumor en één van de dodelijkste vormen
van kanker. Er is daarom een hoge nood aan nieuwe behandelingsstrategieën die dit kankertype effectief kunnen
bestrijden. Ons globaal project focust zich op een nieuwe alternatieve kankerbehandeling; koud atmosferisch
plasma. Dit plasma wordt gevormd vanuit een gas dat blootgesteld wordt aan een hoge elektrische lading,
waardoor de aanwezige zuurstofmoleculen geladen en reactief worden ( = zuurstof radicalen vormen). Deze
zuurstof radicalen zijn bijgevolg schadelijk voor de tumorcellen. In combinatie met andere therapieën die deze
zuurstof radicalen vormen (nl. auranofine), is in het laboratorium aangetoond dat deze combinatie effectief
tumorcellen kan doden. Anderzijds hebben wij in het laboratorium aangetoond dat deze combinatie het
immuunsysteem kan activeren. Daarom is het belangrijk dit na te gaan en te valideren in een muismodel met een
actief immuunsysteem.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Uit dit onderzoek zal de ideale combinatietherapie van nieuwe alternatieve behandelingen (koud atmosferisch
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke plasma, auranofine) en immuuntherapie geselecteerd kunnen worden, wat het mogelijk maakt om deze
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project veelbelovende combinatiestrategie verder te onderzoeken en een stap dichter bij de kliniek te brengen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

soort = muis, aantal = 404

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

Alle muizen zullen blootgesteld worden aan levende glioblastoom tumorcellen. Bij muizen die enkel deze
onderhuidse injectie van tumorcellen zullen krijgen, kunnen deze handelingen leiden tot een matige graad van
ernst. Na 100 dagen en/of wanneer andere vooraf bepaalde eindpunten die een eerste indicatie zijn van
(mogelijke) pijn, bereikt worden, zullen de muizen geëuthanaseerd worden door CO2 blootstelling. Bij muizen die
een injectie krijgen van deze tumorcellen binnenin de schedel, zal het groeien van de hersentumor leiden tot een
ernstige graad van ernst (algemene verzwakking en hoofdpijn). Tijdens de injectie zelf zullen de muizen verdoofd
worden, waardoor ze minimaal ongemak zullen ervaren. Mogelijks zullen de muizen in de behandelde groepen
minder ongemak ervaren door het genezende karakter van de behandeling. Na 100 dagen en/of wanneer andere
vooraf bepaalde eindpunten die een eerste indicatie zijn van (mogelijke) pijn, bereikt worden, zullen de muizen
geëuthanaseerd worden door CO2 blootstelling. Bij de behandeling van auranofine zal een pomp onderhuids op
de rug van de muis worden geplaatst die op een geleidelijke manier auranofine kan afgeven. Dit kan matige pijn
veroorzaken waardoor tijdens de procedure zelf de muizen verdoofd zullen worden, waardoor ze minimaal
ongemak ervaren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Door de complexiteit van de interactie tussen de tumorcellen en de verschillende componenten van het
immuunsyteem, en daarbovenop de complexiteit van de tumor micro-omgeving, is het nodig om het effect van de
therapeutische interventie na te gaan in een muismodel met een actief immuunsysteem

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om een minimum aantal dieren te bepalen, hebben we gebruik gemaakt van een statistisch testen. Het aantal
muizen kan verminderd worden tijdens de studie zelf door middel van de verworven ervaring.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Toediening van tumorcellen binnenin de schedel zal gebeuren op verdoofde muizen. Deze procedure wordt
uitgevoerd met uiterste precisie gebruik makend van een driedimensionaal lokalisatie-apparaat, en met een

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

uitgevoerd met uiterste precisie gebruik makend van een driedimensionaal lokalisatie-apparaat, en met een
minimale operatietijd. Na de operatie zullen de muizen pijnstilling krijgen om het discomfort te verminderen.

Verklaar de maatregelen die 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 elke kooi zal 'kooiverrijking' worden aangebracht (huisjes en nestmateriaal) zodat de dieren een zo hoog
mogelijk welbehagen ondervinden in hun omgeving. Voor de onderhuidse injectie wordt geen verdoving gebruikt
omdat dit een minimaal ingreep is. Voor injecties in de schedel wordt wel verdoving gebruikt, alsook pijnstilling na
de ingreep. De muizen zullen frequent gecontroleerd worden op gewichtsveranderingen, gedrag, beweging,
temperatuur, tumorgrootte etc. Indien enig teken van ernstig lijden en/of andere eindpunten bereikt zouden
worden, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

429
Niet-technische titel van het project

De rol van paraoxonase 1 in het energiemetabolisme van de zebravis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020-01/04/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na afloop studie.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

paraoxonase, obesitas, erfelijkheid, zebravis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Uit recente studies blijkt dat er een belangrijke wisselwerking is tussen vele genen en
omgevingsfactoren in de ontwikkeling van obesitas. Zo hebben we onlangs een sterke
associatie vastgesteld tussen de werking van het paraoxonase 1 (PON1) en
verschillende kenmerken van obesitas. Gezien de cruciale rol van PON-eiwitten bij de
bescherming tegen schadelijke vervuiling en pesticidenblootstelling in het milieu en
obesitas, is er een dringende behoefte aan verder onderzoek naar de aanpassingen van
PON1 aan een veranderende omgeving. Dit project zal het effect onderzoeken van
verschillende voedingspatronen op de werking van PON1 in een zebravismodel.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem, enerzijds door het toenemende aantal
patiënten 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Zebravis (Danio rerio )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

320: 240 + 80 dieren voor staalname vanuit stock, wat geen dierproef inhoudt

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

Ten gevolge van wegen en meten verwachten we maximaal licht ongemak. Overvoeden
gebeurt door het verdubbelen van de normale hoeveelheid voeding, zonder
dwangvoedertechnieken. De vissen worden ad libitum gevoerd: ze eten enkel zoveel ze
zelf willen eten. We zullen maximaal licht ongemak ten gevolge van overgewicht
toelaten. Licht ongemak wordt bereikt als tenminste één van de volgende symptomen
wordt vastgesteld: zwemgedrag licht geagiteerd, lichte kleurwijziging. Indien licht
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 worden de vissen gedecapiteerd en gedissecteerd. De vissen
zullen vanaf het moment van anesthesie niet terug bij bewustzijn komen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In het project worden in parallel aan de experimenten in zebravis ook alternatieven
gebruikt (celmodellen). Een beperkt aantal testen met proefdieren is nodig om de data

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

gebruikt (celmodellen). Een beperkt aantal testen met proefdieren 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 experiment met de zebravis nieuwe hypothesen resulteren, kunnen die in bepaalde
gevallen getest worden in celmodellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Via samenwerking zullen de stalen van deze proef geanalyseerd worden in verschillende
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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 gebruikt worden.
proefdieren minimaal en maximaal nodig 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.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

430
Niet-technische titel van het project

Het produceren van antilichamen tegen componenten van ademhalingsvirussen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/06/2020 tot 31/05/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen twee maand na afloop van de studie.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

RSV, hMPV, monoklonaal antilichaam, immunizatie, ademhalings-virus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
RSV (Respiratoir Syncytieel Virus) en hMPV (humaan Metapneumovirus) zijn
ademhalingsvirussen die circuleren in de bevolking. Meestal veroorzaken ze symptomen
die vergelijkbaar zijn met een verkoudheid, maar in een klein aantal van de gevallen
veroorzaken ze bij jonge kinderen en ouderen een acute en ernstige longontsteking die
leidt tot ziekenhuisopname. Daarnaas komen ook vaak herinfecties voor, waarbij eerder
geïnfecteerde kinderen opnieuw geïnfecteerd worden. Momenteel is er geen vaccin of
specifieke behandeling beschikbaar en is er enkel ondersteunende behandeling
(kunstmatige beademing en vochttoediening). Met dit project willen we antilichamen
ontwikkelen tegen specfieke componenten van deze virussen om hun structuur en functie
in detail te kunnen ophelderen. Dit moet toelaten om betere behandelingen te ontwikkelen
en om op een meer gerichte manier een vaccin te ontwikkelen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onze onderzoeksgroep zoekt momenteel naar nieuwe specifieke behandelingen met
antivirale middelen. Het doel is om behandelingen te vinden voor
ernstige longinfecties tengevolge van RSV of hMPV infecties, inclusief de ernstige
infecties bij kinderen en ouderen die een ziekenhuisopname vereisen. Het beter begrijpen
van de structuur en functie van specifieke componenten van deze virussen zal het
onderzoek naar nieuwe antivirale middelen vergemakkelijken. Daarnaast kan dit werk
richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 32
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden geïmmuniseerd met het virus of met cellen die de virale
componenten produceren. Het is mogelijk dat hierbij een lokale ontstekingsreactie
optreedt. We verwachten dat de dieren maar een milde vorm van ongemak zullen
ondervinden tijdens het experiment. De dieren zullen dagelijks worden gevolgd na de
immunisatie waarbij hoofdzakelijk gewicht en algemene gezondheidstoestand worden
opgevolgd. Als de gezondheidstoestand het toelaat, worden de dieren geëuthanaseerd
waarna de milt wordt verzameld voor de ontwikkeling van antistoffen. De proefdieren
worden geëuthanaseerd met een graduele toename van CO2.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Voor het ontwikkelen van antilichamen zijn dierproeven vereist.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het is niet bekend welk uitgangsmateriaal het beste is voor immunisatie en het is niet
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk mogelijk om een computationele analyse te doen. Dergelijk analyse moet gebeuren op
basis van een gekende structuur van de eiwitten, maar om deze structuur te kunnen
proefdieren gebruikt worden.
bepalen moeten we antistoffen maken. Er is een minimum aantal muizen nodig om
antilichamen te ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk dat de dieren niet of onvoldoende
reageren op de immunisatie.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit is de laagste diersoort die antilichaamproductie mogelijk maakt. De immunisatie van
muizen om antilichamen te ontwikkelen is een standaard techniek. De dieren worden
dagelijks opgevolgd vanaf het moment van de immunisatie (registratie van
lichaamsgewicht en gezondheidstoestand). Bovendien worden alle behandelingen
uitgevoerd door zeer ervaren proefdierwetenschappers.

Verklaar de maatregelen die 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 aantal handelingen worden verricht onder anesthesie; de algemene toestand van de
dieren wordt nauwgezet opgevolgd en humane eindpunten werden ingesteld. Ook zullen
we de dieren hun comfort verhogen, door bijvoorbeeld het geven van huisjes en
nestmateriaal.
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Niet-technische titel van het project

Rol van ferroptose in niet-alcoholische leververvettingsziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/06/2020 - 30/09/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, wanneer het project is afgelopen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, niet-alcoholische leververvetting, celdood (sterfte van cellen)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Allereerst willen we de aanwezigheid van een nieuwe soort celdood (sterfte van cellen),
namelijk ferroptose, in kaart brengen in levers met niet-alcoholische leververvetting.
Daarvoor gebruiken we een diermodel, namelijk het choline deficiënt L-aminozuur vetrijk
dieet (CDAHFD). Ferroptose is een bepaalde soort van celdood die recent beschreven
werd en waarvoor verschillende remmers bestaan. Mogelijks wordt deze celdood
veroorzaakt door zuurstoftekort in de vervette lever. Daarom zullen we in het eerste
experiment tevens zuurstofmeting uitvoeren in die levers. Ten tweede willen we drie
verschillende remmers van ferroptose testen. We zullen testen of deze (potentiële)
geneesmiddelen een leververvetting kunnen voorkomen en/of genezen. Er bestaat een
grote nood aan medicamenten voor deze aandoening, want momenteel is vermagering
de enige behandeling voor deze niet-alcoholische leververvetting. Helaas zullen vele
patiënten snel de kilo's herwinnen na het vermageren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Allereerst is het interessant om te bestuderen of deze nieuwe vorm van sterfte van cellen
ook voorkomt bij niet-alcoholische leververvetting. Daarnaast is er dringend nood aan
een behandeling voor deze aandoening, die duidelijk in opmars is omwille van de
epidemie van obesitas. Momenteel is vermagering de enige optie, hoewel dit niet steeds
haalbaar is voor de patiënten. Zodra we weten dat ferroptose voorkomt in nietalcoholische leververvetting en dat remming ervan die ziekte kan genezen, bestaat er
een reden om ferroptose te onderzoeken bij mensen met niet-alcoholische
leververvetting.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 212
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Tijdens de experimenten zullen de dieren een lichte graad van ongemak ondervinden bij
injectie van liproxstatin-1 in het buikvlies en bij implantatie van osmotische pompjes
onderhuids tussen de schouderbladen. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen dierloos model dat de complexiteit van de niet-alcoholische
leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is cruciaal

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

leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is cruciaal
in de progressie van het ziektebeeld.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Van elk dier worden een groot aantal stalen afgenomen van verschillende organen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk (bloed, lever, verweefsels) zodat experimenten niet moeten herhaald worden.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

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.

432
Niet-technische titel van het project

Rol van zuurstoftekort en manipulatie ervan in de lever bij niet-alcoholische
leververvettingsziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

31/05/2020 - 30/09/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, wanneer het project is afgelopen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vervetting van de lever, zuurstoftekort

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Er bestaat momenteel geen medicatie om de niet-alcoholische leververvettingsziekte te
behandelen. We hebben de aanwezigheid van een zuurstoftekort kunnen aantonen in de
levers van muizen die deze aandoening hebben. Door middel van blootstelling aan een
zuurstofrijke omgeving willen we dat zuurstoftekort elimineren en de afwijkingen in de
lever verminderen. Daarnaast willen we drie geneesmiddelen toedienen die de
zuurstoftoevoer naar de aangetaste lever verbeteren. Enerzijds om het belang van het
zuurstoftekort te bewijzen in deze leverziekte, maar anderzijds omdat ze een nieuwe
behandeling zouden kunnen vormen voor deze aandoening.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 niet-alcoholische leververvettingsziekte is veelvoorkomend omwille van de epidemie
van obesitas, maar er bestaat momenteel geen medicatie om de progressie ervan tegen
te gaan. Vermageren is momenteel de enige behandeling, hoewel dit voor vele patiënten
erg moeilijk is. Met hulp van blootstelling aan een zuurstofrijke omgeving willen we
bewijzen dat het zuurstoftekort erg belangrijk is in de ontwikkeling van niet-alcoholische
leververvettingsziekte. De drie geneesmiddelen die doorbloeding van de lever kunnen
verbeteren zouden mogelijks een nieuwe therapie kunnen vormen voor mensen met deze
leverziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 224
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Tijdens de experimenten zullen de dieren een lichte graad van ongemak ondervinden bij
injectie van pimonidazole (zuurstofmerker) in het buikvlies en orale gavage van drie
geneesmiddelen. 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. De blootstelling aan een zuurstofrijke omgeving zal hoogstens
leiden tot een lichte graad van ongemak. Dagelijkse gavage met de drie geneesmiddelen
zal leiden tot een matige graad van ongemak. Op basis van de wetenschappelijke
literatuur weten we dat de hoeveelheid van zuurstof die we wensen toe te dienen geen
klachten zal veroorzaken bij de dieren. We zullen advies inwinnen bij twee andere
onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen die reeds veilige, optimale installaties
hebben gebouwd om de zuurstofverrijkte omgeving te creëren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen dierloos model dat de complexiteit van de niet-alcoholische
leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is cruciaal

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

leververvettingsziekte kan nabootsen. De interactie van verschillende organen is cruciaal
in de progressie van het ziektebeeld.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Van elk dier worden een groot aantal stalen afgenomen van verschillende organen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk (bloed, lever, verweefsels) zodat experimenten niet moeten herhaald worden.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

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.

433
Niet-technische titel van het project

Moleculaire link tussen hart- en vaatziekten en kanker.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Vanaf toekenning door FWO --> 9/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de twee maanden na afloop project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hartfalen, hart- en vaatziekten, kanker, neureguline, ErBB receptoren

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Patienten met hart- en vaatziektes ontwikkelen frequenter kanker dan hun
leeftijdsgenoten zonder hart- en vaatziektes, maar de redenen waarom blijven
onduidelijk. Er is een groeiend vermoeden dat er moleculaire overlap is tussen hart- en
vaatziektes en kanker. In dit project testen we de hypothese dat tijdens hart- en
vaatziektes een groeifactor door cellen uit de binnenbekleding van bloedvaten wordt
vrijgesteld, waarrdoor kanker wordt aangewakkerd.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Betere inzichten in de moleculaire overlap tussen hart- en vaatziekten en kanker leidt tot
betere screening, vroegdiagnostiek en zelf behandeling van zowel hart- en vaatziektes
als kanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen, genetisch gemodifieerd, en in het bijzonder C57BL/6J-ApcMin/J muizen en
FVB/N-Tg(MMTV-Erbb2)202Mul/J muizen. Deze muizen zullen gekruisd worden met
muizen die het endotheliale gen voor neureguline ontbreken.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 300
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Muizen in dit project zullen colon- of borstkanker ontwikkelen als gevolg van een
genetische afwijking. Daarenboven zullen een deel van de muizen worden onderworpen
aan een hartinfarct, geinduceerd door een operatieve ingreep aan de coronairen (LAD
ligatie). We verwachten dat de dieren enkel matige ongemakken zullen ondervinden door
de handelingen met de dieren. Tijdens de heelkunde interventie worden ze volledig
verdoofd, en na de heelkunde adequaat behandeld met pijnstilling. Ook tijdens de in vivo
MRI scans worden de dieren volledig verdoofd. De dieren zullen geeuthaniseerd worden
in stadia van hun ziekte waarin nog geen ernstige symptomen aanwezig zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De moleculaire connectie tussen hart- en vaatziektes en kanker kan niet onderzocht
worden zonder proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We baseren ons op statistische analyses om met een minimaal aantal dieren toch
significante resultaten te bekomen. Daarenboven maken we gebruik van in vivo MRI

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk significante resultaten te bekomen. Daarenboven maken we gebruik van in vivo MRI
scans op verschillende leeftijden van de muizen, zodat we geen dieren moeten opofferen
proefdieren gebruikt worden.
om tijd-afhankelijke gegevens 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.

De moleculaire connectie tussen hart- en vaatziektes en kanker kan enkel onderzocht
worden met genetisch gemodifieerde muizen. De gebruikte genetische muizen sluiten het
best aan bij de humane ziekteprocessen. Bij tekenen van "lijden" (>20% verlies
lichaamsgewicht, gebrek aan vachtverzorging en spontane beweging) worden de dieren
uit hun liijden verlost door euthanasie.

Verklaar de maatregelen die 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 zonder hartinfarct operatie, zullen lichte graad van lijden ondervinden (SV1).
Muizen met een hartinfarct, zullen matige grraad van lijden ondervinden (SV2). Voor de
MRI scans en de LAD ligatie zullen muizen worden geanesthesieerd met isoflurane.
PRe/post-operatieve pijnstilling zal worden voorzien (ibuprofen) alsook kooiverrijkingen
en DietGel® Recovery. Bij "lijden" (>20% verlies lichaamsgewicht, geen vachtverzorging
en spontane activiteit) worden de muizen uit hun lijden verlost door euthanasie.
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Niet-technische titel van het project

De distributie van nanoplastics in het lichaam in kaart brengen, met de focus op het
vrouwelijk voortplantingsstelsel.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

07/09/2020 - 07/10//2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na einddatum van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Nanoplastic, opname, weefselaccumulatie, ovaria, vruchtbaarheid, eicel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

ja

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Er zijn vele soorten plastic, die ten gevolge van allerhande factoren kunnen afbreken tot
micro- en nanoplastics, welke tot in de humane voedselketen of ingeademde lucht
kunnen doordringen en zo worden opgenomen. Dit maakt dat onze blootstelling zeer
uiteenlopend en wijdverspreid is. Hoe kleiner de partikels, hoe meer ze blijven
accumuleren in het lichaam en hoe moeilijker uitscheiding kan plaatsvinden. Er zijn
beperkte studies voorhanden die de opname van nanoplastics in een aantal organen
onder de loep nemen, echter is er geen enkele studie beschreven die zich focust op het
vrouwelijke voortplantingsstelsel. Dit veroorzaakt een onwetendheid over de lange-termijn
effecten voor onze nakomelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze onderzoeksinstelling
zijn leidinggevende positie moet omarmen en moet blijven inzetten op actuele en nieuwe
onderzoeksprojecten, welke uniek en uiterst noodzakelijk zijn voor de toekomst.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 kan geboekt worden doordat deze studie uniek is in zijn
soort. Er zijn weinig tot geen wetenschappelijke gegevens voorhanden die ons in staat
stellen in te schatten of de opname van nanoplastics een gevaar kan zijn voor de
humane reproductie. Bovendien is er een volledig gebrek aan gegevens over de
verspreiding in het vrouwelijk voortplantingsstelsel en het effect van deze plastics op de
volgende generaties. Omdat vruchtbaarheid essentieel is voor de survival of the species
is onderzoek in dit kader van uiterst maatschappelijk belang.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Swiss muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 6
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 experiment gaat niet gepaard met discomfort voor de dieren. De nanoplastics zullen
op een natuurlijke manier toegediend worden via het drinkwater en de dieren zullen op
dagelijkse basis gemonitord worden. De concentratie nanoplastics zal dagelijks
gecontroleerd en aangevuld, ververst of aangepast worden indien nodig. Reverse
Osmose water zal gebruikt worden om adhesie van de partikels aan mineralen te
voorkomen. Dit is een concept proef, om evenzeer na te gaan of opname via vrijwillig
drinken voldoende is. Op deze manier werken we zo diervriendelijk mogelijk, om gavage
te vermijden. Eerdere experimenten werden, met resultaat, op deze manier reeds
uitgevoerd. Alle stress en discomfort zal ten allen tijde vermeden worden. De dieren
zullen op dag 15 via cervicale dislocatie opgeofferd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Wanneer onderzoek wordt uitgevoerd dat zich focust op de opname van een bepaalde
stof en de verspreiding in het lichaam na continue blootstelling via het drinkwater, is het

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

stof en de verspreiding in het lichaam na continue blootstelling via het drinkwater, is het
belangrijk om dit te onderzoeken bij levende organismen. Het doel is om met dit minimale
aantal proefdieren voldoende wetenschappelijk bewijs te vergaren om een toekomstig in
vitro onderzoek te sturen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
de distributie van nanoplastics in het lichaam in kaart brengen, met de focus op het
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk vrouwelijk voortplantingsstelsel en sturende resultaten behalen voor een volgend in vitro
onderzoek. We willen nu slechts één antwoord op de vraag 'kunnen nanoplastics de eicel
proefdieren gebruikt worden.
bereiken?'.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

omwille van het hoge verloop in het kweken van muizen en de genetische gelijkenissen
met de mens, is dit diermodel uitermate geschikt voor dit onderzoek.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Alle stress en discomfort zal ten allen tijde vermeden worden. De dieren zullen dagelijks
opgevolgd worden en het schema van Morton en Griffith (1985) betreffende dierenwelzijn
zal gehandhaafd worden om op deze manier gepast in te kunnen grijpen indien nodig.
Wanneer de dieren ernstige symptomen van pijn of ongemak vertonen, zullen ze
geëuthanaseerd worden (in samenspraak met de dierverzorgers, indien nodig).

435
Niet-technische titel van het project

Onderliggende mechanismen voor de vorming van thoracale aorta verwijdingen en
scheuringen: van ontdekking tot doelgerichte therapieën

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/07/2020-01/02/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, bij deze aanpassing werd een retrospectieve analyse ingevuld. Het project werd
echter pas 1 juli 2020 gestart, waardoor er nog niet veel informatie ter beschikking was
voor deze analyse.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

thoracaal aorta aneurysma, onderliggende mechanismen, doelgerichte therapieën

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Progressieve verwijding van het bovenste deel van de hoofdslagader (aorta) leidt tot de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke ontwikkeling van thoracale aorta-aneurysmata (TAA's), wat vaak resulteert in een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal scheuring van de aorta. Ondanks vele bevindingen, mede dankzij TAA-muismodellen,
1000 karakters)
verklaart de wetenschap slechts een fractie van deze aandoening en zijn efficiente
therapieën nog niet ontdekt. Wij willen daarom als eerste de uitdaging aangaan om
onderliggende ziektemechanismen te ontdekken die gedeeld zijn tussen meerdere
ziektemodellen, wat therapie-ontwikkeling voor een grotere groep patiënten zal
vergemakkelijken. Om dergelijke mechanismen te vinden, zullen vergelijkende genexpressie analyses worden uitgevoerd op aorta-aneurysmaweefsel van drie TAAmuismodellen (C57Bl/6 Fbn1C1039G/+, C57Bl/6 Ipo8-/- and FVB/C57Bl/6 Smad3-/-).
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
De bevindingen zullen niet alleen meer inzicht geven in de mechanismen die ten
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke grondslag liggen aan de ontwikkeling van TAA's, ze zullen ook de ontwikkeling van
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project nieuwe therapeutische strategieën aanzienlijk versnellen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

27 dieren om te kweken, 30 dieren om transgene lijnen in stand te houden, 20 dieren
voor het bestuderen van de cardiovasculaire eigenschappen van een muizensoort die
niet eerder gebruikt werd in de faciliteit waar de studie zal plaatsvinden (Smad3-/FVB/C57Bl6) en 168 dieren om expressie analyse op uit te voeren.

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

1. Perforatie van het oor en het aanbrengen van de labels in het oor veroorzaken een
lichte, eenmalige, voorbijgaande, stressreactie bij muizen (hoger dan standaard
handelingen en het vasthouden van de dieren) en zal naar verwachting beperkt
ongemak veroorzaken zonder gevolgen voor het dierenwelzijn daarna (graad licht). 2.
Aangenomen wordt dat ongemak bij TAA-muizen vergelijkbaar is als bij menselijke TAAgevallen; d.w.z. beperkt. Aneurysma's blijven gewoonlijk asymptomatisch tot plotselinge
dood als gevolg van dissectie optreedt. Dergelijke dissecties kunnen worden
voorafgegaan door een zeer korte periode van ernstige pijn op de borst (graad ernstig),
maar komen niet met ander ongemak/pijn. Muizen zullen echter in een zo vroeg
mogelijk stadium van TAA-ontwikkeling worden opgeofferd, waarbij aneurysmale
dissecties onwaarschijnlijk zijn (graad licht). 3. Voor het bestuderen van de
cardiovasculaire eigenschappen van de 20 Smad3-/- FVB/C57Bl6 muizen zal elke vier
weken een echocardiografie worden uitgevoerd. Deze pijnloze procedure gebeurt
zonder sedatie en duurt in total 1 minuut per dier. Bijgevolg zal dit leiden tot minimaal
ongemak en een hoeveelheid stress die naar verwachting het ziekteverloop niet zal
beïnvloeden (graad licht). Enkel in de periode van dit onderdeel van het experiment (in
totaal 24 weken) is er echter wel een grotere kans op dissecties (graad ernstig) en zal
extra veel aandacht besteed worden aan tekenen van verminderd dierenwelzijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor dit onderzoek is het gebruik van aorta-weefsel noodzakelijk om een relevante en
betrouwbare onderzoeksuitkomst te bekomen. Echter is er momenteel nog geen in vitro
model dat de complexiteit van een aortawand nabootst.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het optimale aantal dieren voor dit onderzoek werd vastgesteld na een grondig
literatuuronderzoek waarbij experimenten met vergelijkbare methoden en technieken
werden vergeleken. Gezien het bepalen van de steekproefgrootte voor expressieanalyses zeer complex is, werd voornamelijk de publicatie van Hart et al. gevolgd voor
het bepalen van dit aantal. In het artikel worden de berekeningen voor
steekproefgroottes en experimentele data van verschillende weefsels en organismen
voor expressie-analyses besproken. (Hart et al., Calculating sample size estimates for
RNA sequencing data.)

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aorta-weefsel van TAA-patiënten en gematchte controles is zeer moeilijk te verkrijgen.
Verder zijn mensen genetisch zeer heterogeen waardoor een groter aantal stalen nodig
is om een betrouwbaar en significant studieresultaat te bekomen, terwijl muismodellen
tot een genetisch homogene en gecontroleerde achtergrond beschikken. Bovendien
wordt de complexiteit van het menselijk cardiovasculair stelsel het beste
gerepresenteerd in muizen. Bij de selectie van TAA-modellen moesten enkele aspecten
zorgvuldig worden overwogen: 1) onmiddellijke toegankelijkheid binnen de
onderzoeksgroep, 2) vorming van TAA bij alle genetisch gemodificeerde dieren (= een
significante TAA-penetrantie, 3) diversiteit in eiwitfunctie en subcellulaire lokalisatie van
het TAA-veroorzakende gen, en 4) beschikbaarheid van overeenkomstige genetisch
gemodificeerde stamcellijnen (voor latere stappen in het onderzoek). Deze criteria zijn
echter moeilijker te vervullen wanneer voor humane stalen geopteerd zou 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.

Omdat verwijdingen van de aorta asymptomatisch zijn en de vermelde experimentele
handelingen mild, beredeneerden we dat de dieren geen extra verrijkingen zullen nodig
hebben naast de standaard huisvesting en verzorging (volgens Annex 4 van het
Koninklijk besluit van 29 mei 2013). Zoals boven vermeld, zullen de dieren opgeofferd
worden met behulp van een overdosis CO2 in een vroeg stadium van TAA-ontwikkeling
en is de kans op een scheuring en bijgevolg een verminderd dierenwelzijn
onwaarschijnlijk. Enkel bij de dieren die voor 24 weken lang elke 4 weken met
echografie bestudeerd zullen worden, hebben een grotere kans op dissecties. Zoals
reeds vermeld, zal er extra veel aandacht besteed worden aan tekenen van verminderd
dierenwelzijn. Bij vermoeden van een dissectie zullen de dieren tijdig geeuthanaseerd
worden.
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Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van de volgende generatie eiwit-gebaseerde
gewasbeschermingsmiddelen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar (start: 15 juni 2020, eind: 15 juni 2025)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de twee maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lama, immunisatie, antilichamen, VHHs

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De te ontwikkelen biocontroles combineren de performantie van chemicaliën met het
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke veiligheidsprofiel van biologicals en worden afgeleid van een specifiek type
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal antilichamen aanwezig in kameelachtigen. De bindingsdomeinen van dit type
1000 karakters)
antilichamen geisoleerd, gekarakteriseerd, en verder ontwikkeld tot
gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van deze studie is om nieuwe agentia te
identificeren die interageren met componenten die cruciaal zijn voor pathogeniciteit
en/of viabiliteit van plant pathogenen, en de hits die bioactiviteit tegen de target species
vertonen verder te karakteriseren.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Gewasbescherming obv chemicaliën is wijd verspreid voor het controleren van plant
pathologiën. De ongunstige effecten van pesticide gebruik op de gezondheid en het
milieu, en de ontwikkeling van resistentie dwingen de agrochemische industrie echter
om innovatieve en alternatieve oplossingen te zoeken. Het bedrijf focust op onderzoek,
ontwikkeling en commercializatie van effectieve en veilige eiwit-gebaseerde biocontrols
om plant pathologieën aan te pakken. Het bedrijf verwacht zijn eerste eiwit-gebaseerde
biocontroles op de markt te brengen in 2022 in de US, gevolgd door een
commercialisatie in Europa in 2023.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Lama (Llama glama), Alpaca (Vicuna pacos)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

20 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 lot van de dieren na het project?

De dieren ondervinden weinig tot geen pijn. Pijnbeleving is er wellicht enkel kortstondig
tijdens de subcutane of intramusculaire injectie, of tijdens het nemen van bloedstalen.
Voor afnames van grotere volumes bloed (100 ml) kunnen de dieren gesedeerd
worden, maar dit is eerder om onnodige stress te voorkomen dan om de pijn te
verzachten. Afhankelijk van het dier en het experiment, kan er een korte-termijn reactie
zijn op het toegediend sample of adjuvant (Gerbu of andere). Dit kan stijfheid van de
spier zijn, verminderde appetijt, koorts en is vergelijkbaar met de reactie bij de mens in
de eerste dagen na vaccinatie. Het gebruik van een adjuvant kan lokale inflammatie en
zwelling doen ontstaan. Elke klinische abnormaliteit wordt genoteerd in een klinisch
dossier dat voor elk dier wordt voorzien. De dieren worden zoveel mogelijk hergebruikt
voor immunizatie campagnes met compatibele targets. In het geval van problemen rond
compatibiliteit voor opvolg campagnes zal gertracht worden om de dieren ter adoptie
aan te beiden, of worden ze naar de oorspronkelijke handelaar teruggebracht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De effectiviteit van in vivo ontwikkeling tot volwaardige antilichamen na blootstelling aan
een immunogen (target), zowel in termen van specificiteit, affiniteit als

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

een immunogen (target), zowel in termen van specificiteit, affiniteit als
physicochemische eigenschappen van het antilichaam (en diens fragmenten), werd bij
ons weten nog niet benaderd met in vitro methodologiën.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Per proef worden max 4 dieren gebruikt. Een meer dan 10 jaar lange ervaring met lama
immunizaties leert ons dat dit aantal een brede diversiteit van antilichamen (en de
daaruit afgeleide bindingsdomeinen) garandeert. Een immuunreactie verschilt van dier
tot dier. Dieren kunnen meerdere proeven doorlopen, een recuperatieperiode van
minimum 3 maanden in acht nemend. De dieren zullen door Biotalys hergebruikt
worden in de mate van het mogelijke.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Lamas en alpacas behoren tot de kameelachtigen en bezitten specifieke antilichamen
die niet terug te vinden zijn in andere diersoorten.

Verklaar de maatregelen die 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 gaat veel aandacht naar halstermak maken van de dieren zodat ze gewend zijn aan
de handelingen en weinig stress ondervinden. Om dezelfde reden wordt sedatie
gebruikt bij bloedname. De dieren hebben toegang tot een buitenbeloop en er is
geïnvesteerd in verrijkingsmateriaal ter afwisseling (zandbak, krachtvoerbal,
wilgentakken, hooitonnen, ballen, …)

437
Niet-technische titel van het project

Een nieuwe combinatiestrategie van auranofin en immuuntherapie voor het boosten van het immuunsysteem in
longkanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/06/2020 tot 01/06/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na de afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

long kanker, p53 eiwit, potentieel anti-kankermedicijn auranofin, immuuntherapie, immunogene celdood

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)

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Voor patiënten met longkanker is er dringend nood aan nieuwe therapieën om de slechte overlevingskansen te
verhogen en de levenskwaliteit te verbeteren.
Het project heeft daarom 2 doelen: (1) de capaciteit bepalen van een nieuw potentieel anti-kankermedicijn, auranofin
genaamd, om een immuunrespons tegen de kankercellen op te wekken a.d.h.v. een vaccinatie experiment, de gouden
standaard methode om immunogene celdood, een specifieke vorm van celdood die het immuunsysteem activeert, te
bevestigen. (2) de werking van de combinatie van het nieuw medicijn auranofin + immuuntherapie in vivo nagaan door
te kijken naar de parameters tumorgroei, overleving en nagaan wat het effect is op de tumor infiltrerende immuuncellen
m.b.v. immunohistochemie kleuringen, flow cytometrie en RNA sequencing.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Long kanker wordt gekenmerkt door een zeer slechte overleving doordat veel huidige therapieën falen. Verschillende
studies hebben therapieresistentie kunnen linken aan mutaties in het p53-gen. In dit project willen we een potentieel
nieuwe kankermedicijn, auranofin genaamd, in vivo testen, omdat deze therapie net efficiënter werkt in deze p53
mutanten patiëntenpopulatie. Het zal inzichten geven omtrent de capaciteit van auranofin om een immuunrespons op te
werken in long kanker door het uitvoeren van het vaccinatie experiment. Tijdens het vaccinatie experiment wordt
onderzocht of de door auranofin gedode kankercellen dienen als krachtig vaccin dat het immuunsysteem stimuleert om
de uitgroei van een kankergezwel te voorkomen door de kankercellen te doden. De reeds bekomen in vitro data zullen
nu in vivo geëvalueerd worden in een model met een goed functionerende immuunsysteem. Daarnaast testen we
auranofin ook als ideale partner in combinatie met immuuntherapie.
Het project zal nieuwe inzichten over (1) het nieuw anti-kankermedicijn auranofin als potentiele activator van het
immuunsysteem, en (2) het immuun modulerende effect van auranofin in combinatie met immuuntherapie. "

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis: C57BL/6 en 129S2/SvPasCrl

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1269 muizen: 441 C57BL/6 en 828 129S2/SvPasCrl

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

(1) Vaccinatie experiment: Alle muizen zullen (na vaccinatie) blootgesteld worden aan dode en levende
longkankercellen. Muizen in de negatieve controle groepen (vaccinatie met controle buffer en therapie die het
immuunsystem zeker niet activeert), zullen met zekerheid een tumor ontwikkelen. Muizen in de positieve en behandelde
groepen hebben minder kans (doch reëel) om een tumor te ontwikkelen. De verwachte negatieve effecten zullen
beperkt blijven tot de ontwikkeling van een tumor aan de buikzijde, waardoor de graad van ernst matig is. De
onderhuidse tumorinoculatie is een relatief korte en pijnloze methode waarbij we een minimale hoeveelheid stress of pijn
bij de dieren verwachten. Na 60 dagen en/of wanneer er andere indicaties zijn van potentiële pijn en/of ongerief
(humane eindpunten bereikt worden), zullen de muizen geëuthanaseerd worden
(2) Combinatie van het potentieel anti-kankermedicijn auranofin + immuuntherapie: Ook hier worden alle muizen
blootgesteld aan levende longkankercellen en hierna ook verschillende dagelijkse behandelingen. De verwachte
negatieve effecten zullen beperkt blijven tot de ontwikkeling van een tumor aan de buikzijde en dagelijkse (1 of
meerdere) injecties van de vooraf bepaalde therapie in de buikstreek. De onderhuidse tumorinoculatie is een relatief
korte en pijnloze methode waarbij we een minimale hoeveelheid stress of pijn bij de dieren verwachten. Het plaatsen van
een onderhuidse osmotisch pomp op de rug van de muis en het herhaaldelijk injecteren van een therapie kan een
matige pijn veroorzaken, waardoor de verwachte graad van ernst als matig wordt beschouwd. De plaatsing van deze
pomp zal gebeuren onder verdoving waardoor de muizen een minimaal discomfort ervaren. Wanneer de tumor de
grootte van 1500mm3 bereikt, dan wordt deze beschouwd als terminaal en zal de muis opgeofferd worden. Deze
tumorgrootte zorgt ervoor dat het lijden van de proefdieren tot een strikt minimum wordt beperkt. Muizen die 100 dagen
overleven (telling te starten vanaf de eerste dag van de behandeling) zullen beschouwd worden als lange termijn
overlevers en zullen dan ook opgeofferd worden. Opoffering zal gebeuren door middel van cervicale dislocatie of
vergassing met CO2.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De complexiteit van de interactie tussen de tumorcellen en de verschillende componenten van het immuunsysteem
alsook de complexiteit van het tumor-micromilieu vereisen een in vivo opstelling om het effect van een therapie te
kunnen bestuderen. Experiemten dienen uitgevoerd te worden bij muizen, omwillen van geljkenissen in de werking van
het immuunsysteem tussen muis en mens.

Om het minimum aantal dieren te gebruiken, hebben we wetenschappelijk onderbouwde formules uitgevoerd om te
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk berekenen hoeveel dieren er nodig zijn om een gewenst statistisch verschil te kunnen aantonen. Het aantal muizen kan
verminderd worden tijdens de studie zelf door middel van de verworven resultaten.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Experimenten worden uitgevoerd met muizen, vanwege de gelijkenissen met humane oncologie en het immuunsysteem.

Verklaar de maatregelen die 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 we de immuunactivatie en efficiente van kankertherapie willen bestuderen, dienen er bij de dieren eerst
kankercelen ingespoten te worden, die zullen leiden tot een groeiende tumor, wat onvermijdelijk ongemak met zich
meebrengt. In elke kooi zal 'kooiverrijking' worden aangebracht (huisjes en nestmateriaal), zodat de dieren een zo hoog
mogelijk welbehagen ondervinden in hun omgeving. De muizen zullen opgeofferd (geëutanaseerd) worden bij indicaties
van potentiële pijn en/of ongerief (voor het hanteren van de humane eindpunten) met behulp van vergassing met CO2.
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Niet-technische titel van het project

Complete in vivo karakterisatie van structurele en functionele veranderingen in een
Huntington muismodel met MRI

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen twee maanden na het verlopen van het ECD

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Huntington, in vivo, MRI, muis

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Huntington is een progressieve genetische aandoening. In patienten wordt een eiwit
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke geproduceerd dat de hersenen aantast. Voornamelijk hersenregio's die van belang zijn
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bij het aansturen van beweging zijn gevoelig voor dit eiwit. Na verloop van tijd zullen
1000 karakters)
ook spraak en ademhaling achteruit, wat uiteindelijk fataal wordt voor de patient. Er
bestaan momenteel nog geen medicijnen die Huntington kunnen vertragen of
voorkomen. Om nieuwe medicijnen te testen is het noodzakelijk dat we een compleet
beeld hebben van de functionele en structurele veranderingen die ontstaan in
Huntington patiënten. Hiervoor zullen respectievelijk functionele MRI (in rust) en diffusie
MRI worden toegepast in verschillende stadia van de ziekteprogressie in een
Huntington muismodel. Beide technieken hebben als voordeel dat ze volledig
translationeel
zijn die
en ook
toepasbaar
patiënten.
Een dergelijke
referentie
zal cruciaal
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
De methodologie
ontwikkelt
wordtin
om
de structurele
(Diffusie MRI)
en functionele
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke (fMRI) veranderingen in hersennetwerken te bestuderen, zal in de toekomst toegepast
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project kunnen worden voor het evalueren van nieuwe behandelingen voor de ziekte van
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal Huntington. Beide technieken hebben als voordeel dat ze volledig translationeel zijn en
1000 karakters)
ook toepasbaar in patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Een genetisch gemodificeerde muismodel dat progressief de ziekte van Huntington
ontwikkelt en gezonde controle dieren zullen gebruikt worden. Beiden hebben de
C57Bl/6J achtergrond.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

De studie omvat 60 transgene dieren (C57Bl/6J) en 60 gezonde controle dieren
(C57Bl/6J)

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

MRI beeldvorming is een non-invasieve translationele techniek om de hersenen te
bestuderen. Desondanks kan een MRI scan stress veroorzaken. Om dit te voorkomen
worden alle dieren verdoofd bij aanvang van het experiment. Omdat alle dieren meer
dan eens gescanned en verdoofd worden, wordt de graad van ernst geschat op matig
ongemak (P2). Aan het eind van het experiment zullen alle proefdieren op humane
wijze onder verdoving worden opgeofferd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Momenteel bestaat er geen enkel modelsysteem dat de complexiteit van
hersennetwerken kan evenaren, laat staan het voorspellen van veranderingen ten

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

hersennetwerken kan evenaren, laat staan het voorspellen van veranderingen ten
gevolge van genetische defecten. Daarom is het noodzakelijk om een diermodel te
gebruiken, met als doel dat cruciale bevindingen in proefdieren zullen leiden tot nieuwe
behandelingen voor de ziekte van Huntington

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Met behulp van statistische modellen hebben we het totaal aantal dieren dat nodig is
per experiment kunnen berekenen, gebaseerd op vergelijkbare studies. Voor
experimenten waarbij een dergelijke inschatting niet gemaakt kan worden, berusten we
ons op literatuur (Desmond and glover, 2002) en onze uitgebreide ervaring met MRI in
proefdieren.

3.Verfijning (maximaal 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 specifieke model dat gebruikt zal worden is het Q175 HD model. Dit model is
uitgebreid getest, waardoor veel informatie bekend is over de progressie van HD in dit
model. Gezien de tamelijk trage en milde ontwikkeling van symptomen, is het mogelijk
om de ontwikkeling te vergelijken met dat in de mens en om uit elke fase van de ziekte
data te verkrijgen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Tijdens experimenten zal anesthesie worden toegediend om onnodige stress in de
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren dieren te voorkomen. Ook zullen dieren tijdens en na het onderzoek nauwlettend
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
opgevolgd worden om te verzekeren dat ze geen tot minimale ongemak ervaren.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Nieuwe geneesmiddelen voor maag-darm ziekten met de focus op de doorlaatbaarheid
van de darmen, ontsteking en pijn.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/07/2020 - 30/06/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

inflammatoire darmaandoeningen, serine proteasen, DSS colitis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Voorgaand onderzoek van onze onderzoeksgroep toonde veelbelovende effecten van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke serine proteaseremmers in verschillende preklinische diermodellen voor maag-darm
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal aandoeningen zoals inflammatoire darmziekten (IBD), het prikkelbaredarmsyndroom
1000 karakters)
(IBS) en sepsis. Onlangs introduceerden we ook een ander IBD diermodel binnen onze
onderzoeksgroep: het DSS-geinduceerd muismodel voor darmonsteking. Dit muismodel
werd reeds gevalideerd met betrekking tot de doorlaatbaarheid van de darm en
ontstekingsparameters (Breugelmans et al., 2020). Echter, rekening houdend met het
belang van pijn afkomstig van inwendige organen bij de ziekteverschijnselen van IBD
patienten, dachten we dat het van groot belang zou zijn om deze pijn te beoordelen in
het DSS-geinduceerd muismodel voor darmonsteking en om het effect van serine
protease remmers hierin te evalueren. De doelstellingen van dit project zijn (1) het
beoordelen van de mate van pijn afkomstig van inwendige organen in een DSSgeinduceerd muismodel voor darmonsteking op 3 verschillende tijdstippen en (2) de
evaluatie van het effect van een remmer van een eiwitsplitsende stof hierop.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Inflammatoire darmziekten (IBD) hebben een enorme impact op de levenskwaliteit.
Bovendien hebben patiënten met IBD een verhoogd risico om darmkanker te
ontwikkelen. Daarnaast hebben meerdere onderzoeken de aanwezigheid van pijn
afkomstig van inwendige organen aangetoond bij zowel IBD patiënten als in
proefdiermodellen voor IBD. Een recent grootschalig onderzoek door Zeitz et al. wees
erop dat pijn bij IBD patiënten zeer vaak voorkomt, vaak onderbehandeld is en er
onvoldoende rekening mee gehouden wordt (Zeitz et al., 2016).
Dit project zal inzicht geven in de waarde van het DSS-geinduceerd muismodel voor
darmonsteking als een experimenteel diermodel om pijn afkomstig van inwendige
organen bij IBD te bestuderen en of remmers van een eiwitsplitsende stof een
mogelijke interessante therapeutische strategie is om het veel voorkomende symptoom
van pijn afkomstig van inwendige organen bij IBD patiënten aan te pakken.
De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen leiden tot nieuwe perspectieven op
therapeutische strategieën voor pijn afkomstig van inwendige organen bij IBD
patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zal gebruikt gemaakt worden van C57BL/6J muizen via Charles River France.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240 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 lot van de dieren na het project?

Graad van ernst: SV4
De darmontsteking wordt geinduceerd in muizen door toevoeging van 2% dextran
sulfate sodium (DSS) aan het drinkwater gedurende 7 dagen. Bij het bestuderen van
de pijn afkomstig van inwendige organen wordt een ballon ingebracht in het colon van
de muis en opgeblazen met toenemende drukken. De pijnresponsen op deze distensies
worden gemeten door middel van vooraf geimplanteerde elektroden en farmacologisch
gemanipuleerd. Omwille van de aard van het onderzoek (meten van pijnrespons) zijn
de dieren hierbij in een wakker toestand en niet verdoofd. Pijn is dus een inherent
onderdeel van dit experiment. Deze methode is echter het direct preklinische equivalent
van de experimenten die uitgevoerd worden in klinische studies bij patiënten.
Bovendien is dit een gevalideerde methode en wordt het tot op heden als de
standaardtechniek beschouwd om pijn afkomstig van inwendige organen te meten in
proefdieren.
Alle andere procedures (bloedafname, staalname voor de bepaling van
ontstekingsparameters) gebeuren onder diepe verdoving en worden gevolgd door
euthanasie. Alle dieren in deze studie worden op het einde van het experiment
onmiddellijk geëuthanaseerd (letale dosis isolurane, 5%).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De studie van de mechanismen die aan de basis liggen van pijn afkomstig van
inwendige organen vereisen de volledige keten van informatie overdracht van het colon
tot aan de hersenen. Dit complexe proces kan niet nagebootst worden door cellijnen of
andere dierloze methoden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Alle methoden die in deze studie worden gebruikt, staan reeds op punt in ons
laboratorium. Er hoeven dus geen extra dieren gebruikt te worden voor de
oppunstelling van de methodologie. Bovendien weten we uit voorgaande experimenten
in ons laboratorium hoeveel dieren we nodig hebben per groep onze vraagstelling te
onderzoeken. Deze aantallen werden eveneens bevestigd door een poweranalyse.
Tevens wordt uit elk dier de maximale hoeveel weefsel verzameld zodat geen extra
dieren gebruikt dienen te worden indien bijkomende analyses nodig 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.

Het DSS-colitis model staat reeds op punt in ons laboratorium en wordt ook in de
literatuur aangeduid als een frequent gebruikt model voor het bestuderen van IBD.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle muizen in deze studie worden dagelijks opgevolgd door de onderzoekers. Dieren
met >20% gewichtsverlies of een lichaamstemperatuur <35°C worden geëuthanaseerd.
Verder worden de dieren na afloop van de proef onmiddellijk geëuthanaseerd om
ongemakken ten gevolge van de proef te minimaliseren. Gezien de aard van het
onderzoek is het echter niet mogelijk de dieren pijnstilling toe te dienen.
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Niet-technische titel van het project

Het gebruik van purperbacteriën als duurzame voeder ingrediënten voor gezonde
vissen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja (binnen 2 maanden na afloop)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Aquacultuur, vis, purperbacteiën, bacteriële eiwitten, duurzame voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De aquacultuurvoeder en siervisvoer markt zijn vooral afhankelijk van vismeel als
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke eiwitbron. Het gebruik hiervan is zeer controversieel, aangezien de productie
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal voornamelijk afhankelijk is van wilde visvangst. Dit leidt tot overbevissing van de
1000 karakters)
natuurlijke visbestanden. Het gebruik van microbiële biomassa als eiwitbron voor
voeder, microbieel eiwit genaamd, kan een duurzaam alternatief bieden. Biomassa van
purperen niet-zwavel bacteriën (PNSB) is een type van microbieel eiwit met een hoog
eiwitgehalte, een uitstekende eiwitkwaliteit en een hoog vitamine- en pigmentgehalte.
De werking als voederingrediënt is aangetoond, maar onderzoek dat verder gaat dan
de voedingswaarde zoals gezondheids- of kleurverbeteringen, is beperkt. Het
PurpleRace-project ontwikkelt eerst en vooral een productiemethode die de huidige
hoge productiekosten van PNSB zullen verminderen op basis van racewaytechnologie.
Ten tweede zal PurpleRace bewijs leveren van de voordelen van PNSB als
voederingrediënt.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Ontwikkeling van een duurzaam siervisvoeder.
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Poecilia reticulata (rode guppies)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1002

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 proef bestaat voornamelijk uit een voederproef met conditiebepalingen met geen tot
milde verwachte negatieve effecten. Enkel tijdens de 'challenge test' waarbij we kijken
naar de ziekteresistentie van een deel (270) van de vissen kan mogelijk een ernstig
leiden ontstaan indien de vissen effectief ziek worden. Daarom wordt deze proef kort
gehouden (max 5 dagen). We verwachten dat de vissen op het experimentele voeder
een betere ziekteresistentie zullen vertonen en dus minder negatieve effecten zullen
ervaren. Het einde van de proef is terminaal wegens staalname van de weefsels.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Dit project wil een verbeterd en meer duurzaam siervisvoeder ontwikkelen. Daarom
wordt het voeder op siervissen (rode guppies) getest.

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

wordt het voeder op siervissen (rode guppies) getest.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Via statistische analyses werd zo nauwkeurig mogelijk het aantal proefdieren bepaald.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Guppies zijn levendbarende siervissen, waarbij de de jongen meteen droogvoer
kunnen eten (in tegenstelling met vele eierleggende vissen waar de larven de eerste
weken levende prooi moeten aangeboden krijgen). Ze zijn beschikbaar in vele
kleurvarianten. we kiezen voor een rode variant omdat we ervan uitgaan dat zowel de
intensiteit van de kleur (belangrijk bij partnerkeuze) als de immuniteit van de vis
versterkt zullen worden door het te testen voeder. De korte levenscyclus stelt ons ook
in staat om de invloed op de voortplanting te volgen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden We verwachte minimale negatieve effecten. De enige negatieve effecten kunnen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ontstaan bij de infectieproef, deze wordt daarom kort gehouden (max 5 dagen).
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

441
Niet-technische titel van het project

de microbioom-gut-brain as in SAMP8 muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/07/20 - 01/07/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

microbioom, darm, hersenen, neurodegeneratie, amyloid, SAMP8

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Verschillende neurodegeneratieve aandoeningen gaan gepaard of worden zelfs
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke voorafgegaan door afwijkingen in het functioneren van het maag-darmstelsel. Dit
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verband werd al duidelijk aangetoond voor prionziekten en de ziekte van Parkinson,
1000 karakters)
maar is nog niet doorgrond voor de ziekte van Alzheimer, een verwoestende
neurodegeneratieve ziekte die wordt gekenmerkt door een progressieve dementie. De
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de cellulaire verwerking van amyloïden in
ons gastrointestinaal stelsel zijn echter ongekend. Daarom willen wij met dit
onderzoeksproject de toegangsroutes, het spreidingsgedrag en de cellulaire effecten
van amyloïden in het maag-darmstelsel karakteriseren.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit werk zal bijdragen aan een verfijning van de 'microbioom-gut-brain axis' theorie in
de context van de ziekte van Alzheimer en zal het ook nieuwe invalshoeken
blootleggen voor fundamenteel en klinisch onderzoek met betrekking tot vroege stadia
van de ziekte van Alzheimer met mogelijk belangrijke diagnostische en therapeutische
implicaties.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis - mus musculus

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

51 vrouwelijke SAMP8 muizen, 306 mannelijke SAMP8 muizen en 54 mannelijke
SAMR1 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?

Qua concrete experimentele handelingen zijn er twee ingrepen die een tijdelijk matig
ongemak (SV3) zullen veroorzaken bij jonge muizen, namelijk injectie van amyloiden in
de darmwand (laparotomie) en repititieve intragastrische gavage. Op latere leeftijd
ontwikkelen de SAMP8 muizen een pathologisch fenotype dat de ziekte van Alzheimer
nabootst. Daarom worden alle dierproeven in deze aanvraag als matig (SV3)
geclassificeerd. Alle dierproeven eindigen met euthanasie van het dier door middel van
een overdosis pentobarbital gevolgd door exsanguinatie en transcardiale perfusie met
fixatief.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De kern van dit onderzoeksproject is het onderzoeken van interacties tussen
verschillende celtypes en verschillende orgaansystemen in het verwerken van amyloid.

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

verschillende celtypes en verschillende orgaansystemen in het verwerken van amyloid.
Dit kan op dit moment nog niet voldoende gemodelleerd worden buiten een organisme.
Het onderzoeksproject maakt echter ook veelvuldig gebruik van in vitro microscopische
analyses wanneer we ons richten op de specifieke respons van één bepaald celtype.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Tijdens het onderzoek wordt er een maximaal verschillende soorten weefsels uit één
dier geisoleerd zodat de weefsels van elk proefdier optimaal benut kunnen worden.

3.Verfijning (maximaal 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 best gekarakteriseerde diermodellen voor preklinisch onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer zijn ontwikkeld in de muis. Ook het diermodel dat in dit onderzoek gebruikt
wordt werd toont sterke overeenkomsten met het menselijke ziektebeeld zowel wat
betreft de centrale als de enterische manifestaties. Ook het onderzoek naar
gastrointestinale neuro-immuun communicatie dat eerder al in het laboratorium
gebeurde is voornamelijk uitgevoerd op muis.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Bij operatieve ingrepen worden de proefdieren nauw opgevolgd en ontvangen ze
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren pijnstilling. Verder is er nest- en speelmateriaal in de de huisvesting voorzien.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

442
Niet-technische titel van het project

Beeldvorming in een muismodel vs. controledieren voor obsessieve-compulsieve
stoornis (OCS): een vergelijking tussen 2 radioactieve merkstoffen voor de visualisatie
van receptoreiwitten betrokken bij de signaaloverdacht in de hersenen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/05/20-01/03/21

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na publicatie van de bekomen resultaten (schatting ca. 6 maanden na uitvoering
experiment)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PET;OCS;SAPAP3 KO muismodel;glutamaat

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De metabotrope glutamaat receptor 5 (mGluR5) is een belangrijke speler bij de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke signaaloverdracht binnen onze hersenen en kan dus abnormaliteiten gaan vertonen bij
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bepaalde ziekten zoals OCS. Hiervoor zijn diermodellen beschikbaar zoals het Sapap3
1000 karakters)
knockout muismodel waarbij er een bepaald eiwit "Sapap3" ontbreekt in de hersenen.
T.g.v. dit gebrek gaan deze muizen compulsief gedrag vertonen nl. overmatig wassen.
Om onze vorige bevindingen van een lagere beschikbaarheid van deze receptor voor
de radioactieve merkstoffen [11C]ABP688 en [18F]FPEB in de hersenen van muizen
met een gebrek aan het Sapap3 verder te onderbouwen, is het vereist om te verifiëren
of deze merkstoffen exact dezelfde bindingsplaats op dit receptoreiwit hebben. Dit kan
via een studieopzet waarbij we de radioactief gelabelde versie dan de ene merkstof
blokkeren met de ongelabelde versie van de andere merkstof. Dit is relevant voor zowel
toekomstige preklinische als klinische studies met deze merkstoffen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit onderzoek draagt bij aan de selectie van de meest geschikte radioactieve merkstof
om de mGluR5 in beeld te brengen. Dit is een receptoreiwit waarop men momenteel
sterk focust voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische oplossingen voor
neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals oa. OCS.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

16 wildtype C57BL/6J muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

16 wildtype C57BL/6J 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?

Licht: De dieren worden verdoofd vooraleer ze beeldvorming ondergaan, dit zorgt
mogelijk voor milde stress bij de start van de verdoving. Ook zullen zij een klein
prikwondje vertonen t.h.v. hun staart na het plaatsen van een katheter in de ader van
de staart (de plaatsing zelf gebeurt onder verdoving). Het plaatsen van deze katheter is
vereist om de radioactieve merkstof in het dier te injecteren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Een belangrijke kracht van beeldvorming is de mogelijkheid om neurobiologische
processen te kunnen bestuderen in een levend organisme op een minimaal invasieve

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

processen te kunnen bestuderen in een levend organisme op een minimaal invasieve
manier. Hieraan is het gebruik van een diermodel waarbij. eg. een receptor zoals
mGluR5 in zijn natuurlijke fysiologische omgeving kan bestudeerd worden,
onlosmakelijk verbonden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor deze studie baseren we ons op het aantal dieren dat werd gebruikt in een vorige
met een gelijkaardige opzet en met dezelfde radioactieve merkstof [11C]ABP688 in
ratten. Deze studie werd uitgevoerd in ons labo (Verhaeghe, et al. Molecular Imaging
2014).

3.Verfijning (maximaal 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 zijn de laagste species om de voorgestelde radioactieve merkstoffen te kunnen
evalueren met beeldvorming.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het welzijn van de muizen zal op dagelijkse basis geëvalueerd worden volgens een
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gestandardiseerd protocol. Daarnaast zullen alle katheterisaties en beeldvorming onder
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
verdoving plaatsvinden.
minimum te beperken.

443
Niet-technische titel van het project

Het karakteriseren en behandelen van orgaanschade, gedreven door ferroptose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ferroptosis, acute nierschade, acute leverschade, inflammatie, celdood

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit dierproject is 1) om door ferroptose aangedreven acute nier- en
leverschade te karakteriseren met behulp van genetisch gewijzigde muismodellen. Op
deze manier willen we innovatieve diagnostische middelen van ferroptose ontwikkelen
die helpen om patienten te identificeren met kritische orgaanschade die baat hebben bij
ferroptose inhibitie. In deze genetische modellen kan ferroptose geïnduceerd worden in
cellen van de lever en nier na applicatie van tamoxifen. Er wordt gebruikt gemaakt van
Gpx4fl/fl muizen, onder controle van de CDH16ERT2Cre or AlbERT2Cre, respectievelijk.
2) De preventieve en therapeutische werking van onze gepatenteerde ferroptose
inhibitor testen in beide modellen van induceerbaar nier- en leverfalen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ijzer-geïnduceerde toxiciteit (ferroptose of biologische roest) is een belangrijke speler in
orgaanschade dat voorkomt in kritisch zieke patiënten met bijvoorbeeld multiorgaanfalen. Dit onderzoek is een eerste stap om onze gepatenteerde ferroptose
inhibitor met superieur farmacologisch profiel tot klinische studies te brengen, na
validatie in experimentele ziektemodellen. De karakterisatie van de genetische
ziektemodellen is belangrijk voor het ontwikkelen van innovatieve diagnostische
middelen die patienten kunnen identificeren die baat hebben bij ferroptose inhibitie als
anti-roest therapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus Musculus (muis)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

624

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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: ontwikkelen van acuut nier- en leverfalen. Graad van ernst: matig &
ernstig. Het optimaliseren van de tamoxifen applicatie en het testen van de verschillende
modellen brengt matig negatieve effecten met zich mee, aangezien de dieren
geëuthanaseerd zullen worden wanneer de humane eindpunten bereikt worden. Het
testen van de preventieve en therapeutische werking van ferroptose inhibitoren brengt
matig en ernstige negatieve effecten met zich mee, aangezien de dieren na tamoxifen
applicatie acuut nier- en leverfalen zullen ontwikkelen.
Lot van de dieren: De dieren worden geëuthanaseerd wanneer de vooraf gestelde
criteria van lijden bereikt worden, of aan het einde van de studie, door middel van
anesthesie met isoflurane gevolgd door verbloeding.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Biovloeistoffen zoals plasma en urine, alsook organen van experimentele modellen zijn
essentieel in deze studie om het effect te testen van acuut nier- en leverfalen,

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

essentieel in deze studie om het effect te testen van acuut nier- en leverfalen,
geïnduceerd door ferroptose. Deze ziektemodellen zijn ook nodig om de potentiële
therapeutische werking na te gaan van de ferroptose inhibitoren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd een statistische analyse uitgevoerd zodat het minimaal aantal dieren per groep
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk wordt gebruikt om significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 zijn de enige dieren waarbij de genetische wijzigingen kunnen aangebracht
worden, die cruciaal zijn in dit onderzoek. In deze genetisch gewijzigde modellen kunnen
we orgaanschade onderzoeken dat aangedreven wordt door ferroptose. Het labo is
eveneens vertrouwd met deze diersoort en beschikt over de expertise in het
gestandardiseerd uitvoeren van handelingen in deze soort.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Algemeen ongemak wordt aangepakt door de dieren slechts minimaal bloot te stellen
aan de condities (= tamoxifen applicatie) die nodig zijn om duidelijke conclusies uit onze
studie te kunnen trekken. Het welzijn van elk dier zal tijdens de tamoxifen applicatie
dagelijks gemonitord worden. De optimalisatie van tamoxifen aplicatie is van belang om
met de minimale dosis/frequentie een model te creëren van nier- en leverschade.

444
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de effecten van eiwit-afbraak remmende medicatie op de vorming van
verklevingen in de buikholte na heelkunde of ontsteking.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaren (1/08/2020 tot 1/08/2022)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Protease inhibitoren, adhesies (=verklevingen), buikholte, heelkunde

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Ingrepen in de buikholte gaan frequent gepaard met de vorming van verklevingen, ook
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke wel adhesies genoemd, tussen organen en weefsels in de buik. Hoewel de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal meerderheid van deze verklevingen geen hinder veroorzaken, zorgen ze in vele
1000 karakters)
patiënten toch voor klachten van pijn, darmobstructie en verminderde vruchtbaarheid.
Elke nieuwe ingreep kan bovendien zorgen voor nieuwe verklevingen. Soortgelijke
verbindingen ontstaan ook tijdens ontstekingen in de buikholte.
Momenteel zijn er weinig middelen voorhanden om het ontstaan van deze verklevingen
te vermijden. Onderzoek toont aan dat deze verklevingen voornamelijk optreden ten
gevolge van een overactiviteit van het stollingssysteem na schade aan het buikvlies. In
dit ganse proces spelen proteasen, dit zijn moleculen die de afbraak van eiwitten
veroorzaken, een grote rol. Deze studie gaat daarom na of het blokkeren van dergelijke
proteasen door middel van protease remmers zorgt voor minder verklevingen in de
buikholte.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Hoewel dit onderzoek in de eerste plaats gericht is op (1) het in kaart brengen van de
mechanismen betrokken bij de vorming van verklevingen in de buikholte en (2) of
blokkering van proteasen kan zorgen voor een verminderde vorming van verklevingen,
hopen we met dit project op langere termijn aan volgende vooruitgang bij te dragen:
- Inzicht in de verschillende rollen van eiwitten en hun afbraak tijdens de vorming van
verklevingen in de buikholte, veroorzaakt door heelkundige ingreep of ontsteking.
- Evalueren of de blokkering van de afbraak van eiwitten met geneesmiddelen kan
leiden tot een reductie in de vorming van de verklevingen.
- Werken naar nieuwe behandelmogelijkheden voor verklevingen in de buikholte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Voor dit experiment zal gebruik gemaakt worden van muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

198 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?

Het "ischemic button model" (in het Nederlands: ischemische knoop model) zal worden
toegepast als experimenteel diermodel (muis) voor het induceren van verklevingen in
de buikholte. Bij dit model worden 4 kleine stukjes van het buikvlies (de zogenaamde
buttons) met een draad afgebonden. Hierdoor ontstaat er een zuurstoftekort, of ook wel
ischemie genoemd. Door het zuurstoftekort ontstaat er een lokale reactie van het
weefsel, waardoor er verklevingen in de buikholte ontstaan. Het model wordt
beschouwd als een model met matige ernst van pijn. Dieren dienen hiervoor een korte
chirurgische ingreep te ondergaan, waarvoor ze kortdurend verdoofd worden.
Aangezien het buikvlies op 4 plaatsen over een afstand van enkele millimeter
afgebonden is, verwachten we dat dit de muizen matige last zal bezorgen. Daarom
wordt dan ook op regelmatige tijdstippen pijnstilling toegediend en wordt de pijn
dagelijks opgevolgd. Na 48 uren zijn er doorgaans geen verschijnselen van ziekte of
pijn meer aanwezig. Zeven dagen na de ischemic button procedure worden muizen
geëuthanaseerd zodat weefsels ter analyse kunnen worden afgenomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De vorming van verklevingen in de buikholte is een complex proces dat afhankelijk is
van vele factoren. Het is hierdoor niet mogelijk om deze complexiteit te simuleren door
middel van een niet-dier-afhankelijk experiment. Muizen worden hiervoor verkozen
omdat er goede gelijkenissen bestaan tussen de buikholte van de mens en die van
muizen. De nieuwe protease remmers die gebruikt worden zijn momenteel niet in
klinisch gebruik voor deze toepassing. Veilig gebruik in mensen is bijgevolg niet
mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om het aantal benodigde dieren te beperken, verkozen we een experiment waar het
effect op slechts 1 in plaats van meerdere tijdsmomenten (7 dagen) bepaald wordt. Een
tweede manier om het aantal dieren reduceren is door verschillende protease remmers
tegelijkertijd te bestuderen, zodat minder controlegroepen noodzakelijk zijn.
Daarenboven worden de verkregen resultaten op verschillende momenten tijdens het
experiment reeds geanalyseerd. Indien een protease remmer onvoldoende
werkzaamheid toont, kan dan beslist worden om bijkomende experimenten met het
geneesmiddel niet meer uit te voeren.

3.Verfijning (maximaal 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 ischemic button model werd in de literatuur reeds meermaals beschreven in muizen
aangezien het een eenvoudige procedure is die door muizen doorgaans goed
verdragen wordt. Daarenboven is de buikholte en het buikvlies van muizen in
belangrijke mate vergelijkbaar met deze van mensen (dikte, reactie). Resultaten zouden
hierdoor dus beter vergelijkbaar zijn met de verklevingen die gezien worden 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.

Pijnstilling, suiker en vocht worden tijdens het experiment toegediend om de impact van
het experiment te beperken. Om de pijn en het lijden van de gebruikte proefdieren
objectief te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van een ziektescore die dieren
beoordeelt op uiterlijke - en gedragskenmerken. De dosis van de pijnstilling zorgt in
normale gevallen voor een lage tot zeer lage ziektescore, wat gelijk staat aan weinig tot
geen pijn. Bij onverwachte en uitgesproken tekenen van pijn wordt overgegaan op het
vroegtijdig beëindigen van het experiment en euthanasie met CO2.

445
Niet-technische titel van het project

Studie van de driedimensionele bewegingen van de bek bij zaadetende zangvogels

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/09/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

14/09/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

biomechanica, functionele morfologie, vogels, voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij zaadetende zangvogels is de voedingsprestatie een belangrijke drijvende kracht
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke achter de evolutie van bekvorm, een proces dat als modelsysteem dient voor de studie
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van evolutie door natuurlijke selectie (b.v. Darwinvinken). Het lukt voorlopig echter niet
1000 karakters)
om te verklaren waarom bepaalde vogelsoorten sneller zijn dan andere in het eten van
bepaalde zaden. Dit komt doordat we bijzonder weinig weten over de bewegingen die
vogels uitvoeren met hun bek bij het omgaan met zaden. Het doel van dit project is om
een beter begrip te krijgen van de mechanica van het eten van zaden door een studie
van de spier-bot-mechanica van de kop tijdens het grijpen, positioneren en pellen van
zaden bij drie soorten zaadetende zangvogels die variëren in bekvorm en bijtkracht.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voor het eerst zullen de technieken in detail beschreven worden die zangvogels
gebruiken tijdens zaadmanipulatie. De vergelijking tussen de soorten zal ons leren wat
de implicaties zijn van aanpassingen aan hard bijten voor de bewegingen die de bek
kan maken, en hoe vogels aangepast zijn aan het eten van verschillende zaadtypes.
Dit leert ons wat de onderliggende (biomechnische) redenenen zijn van bekevolutie in
het modelsysteem van de zaadetende zangvogels.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

rijstvogel (Lonchura oryzivora ), kanarie (Serinus canaria ), en Chinese appelvink
(Eophona migratoria )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6 x rijstvogel, 6 x kanarie, 6 x Chinese appelvink

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte negatieve effecten zijn beperkt omdat de gegevens komen van videoopnamen van vrijwillige, natuurlijke gedragingen in gevangenschap. Een kort en
beperkt ongemak is mogelijk bij het operatief, onder volledige verdoging, aanbregen
van zeer kleine merkers die dienen voor Röntgenvideografie. Röntgenvideografie is
nodig om de beweging van de onzichtbare botten en spieren te kunnen meten. De
graad van ernst wordt aldus ingeschat als 'beperkt'. Aangezien de doelstellingen van
dit project ook steunen op een gedetaileerde kennis van de anatomie, zullen de
proefdieren na de proeven hiervoor opgeofferd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De bekbewegingen die zangvogels gebruiken tijdens het voeden zijn nooit eerder in
detail beschreven geweest, en kunnen onmogelijk achterhaald worden zonder het

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

detail beschreven geweest, en kunnen onmogelijk achterhaald worden zonder het
gebruik van dieren. Op basis van de bekomen gegevens zullen er wiskundige
modellen opgesteld worden die toelaten om later dierproeven te vervangen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Enkel het aantal dieren per soort die nodig zijn om een correcte inschatting te geven
van de variatie tussen individuen, zullen gebruikt worden. Aangezien een vergelijkend
onderzoek tussen twee soorten algemeen afgeraden wordt, is drie diersoorten een
minimum.

3.Verfijning (maximaal 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 drie soorten werden zorgvuldig geselecteerd omdat ze een grote variatie in
bijtkracht vertonen: laag (kanarie), gemiddeld (rijstvogel), en hoog (Chinese appelvink).

Verklaar de maatregelen die 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 voor de vogels onzichtbare, nabij-infrarood spots als verlichting bij de
video-opnames. Röntgenstralingsdosissen worden beperkt. De éénmalige operatieve
ingreep is kort, en met gepaste kalmerende en verdovende middelen. Het welzijn wordt
per proefdier individueel opgevolgd. Opoffering gebeurt op de meest pijnvrije manier
door een injectie van een overdosis verdovingsmiddel.

446
Niet-technische titel van het project

Nieuwe combinatietherapie om ongevoeligheid of resistentie aan het geneesmiddel cetuxima te overwinnen bij
hoofd-halskanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/10/2020 - 1/04/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hoofdhalskanker, epidermale groeifactor receptor (EGFR), cetuximab, buparlisib, combinatietherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project wordt een nieuwe gecombineerde therapeutische aanpak onderzocht voor hoofdhalskanker (HNSCC).
HNSCC is de zesde meest voorkomende kanker wereldwijd, met ongeveer 600 000 nieuwe patiënten per jaar. De
epidermale groeifactor receptor (EGFR) speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van HNSCC. Na de initieel
beloftevolle resultaten van de EGFR-doelgerichte therapieën bij HNSCC, duikt nu echter de problematiek van
therapieresistentie op, een belangrijke belemmering in de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerde
kankerbehandelingen. Om resistentie tegen cetuximab (een geneesmiddel dat bindt aan EGFR) te kunnen
doorbreken, onderzoeken we in deze studie het potentieel effect van een nieuwe combinatiebehandeling met
cetuximab en de PI3K remmer buparlisib. PI3K is een eiwit dat betrokken is bij de deling en overleving van cellen.
Deze processen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kanker.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit preklinisch project hopen we data te vergaren die nodig is om over te kunnen gaan naar een fase I klinische
studie om de combinatietherapie te testen voor HNSCC patiënten. We denken dat onze combinatiebehandeling in
staat is om verworven cetuximab resistentie te doorbreken bij HNSCC. Het grootst mogelijk voordeel is dat deze
combinatiebehandeling ook in humane setting therapeutisch werkzaam blijkt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis C57BL/6N-Rag2Tm1/CipheR

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Muis C57BL/6N-Rag2Tm1/CipheR: 352

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 in de controlegroepen en waarbij de behandelingen niet aanslaan, kunnen na verloop van tijd matig
ongemak (SV3) ondervinden wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het uitvoeren van de humane eindpunten. De
aard van het ongemak zal bestaan uit algemene verzwakking. Daarnaast kunnen de muizen ook enig ongemak
overvinden van de intraperitoneale injectie (SV2) en de orale gavage (SV3). Muizen zullen geëuthaniseerd worden
door het hanteren van humane eindpunten of wanneer de behandelde dieren een overleving hebben behaald van
100 dagen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Een HNSCC patiënt-afgeleid organoïden model zou kunnen worden overwogen. Een organoid is een 3dimensionale tumor-achtige structuur die in een lab gekweekt kan worden uit tumorweefsel afkomstig van een
kankerpatiënt. Momenteel zijn er echter nog geen HNSCC patiënt-afgeleide organoïden modellen met verworven
cetuximab resistentie ontwikkeld (zoekopdracht Pubmed). Als zodanig moeten we naast ons in vitro onderzoek nog
een diermodel gebruiken om het effect van deze nieuwe gecombineerde therapeutische aanpak op verworven
cetuximab resistentie te bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal proefdieren dat nodig is voor deze studie werd statistisch berekend aan de hand van de "resource
equation" methode en G*power. Deze berekening voorkomt i) onnodige verspilling van dieren en ii) het missen van

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk equation" methode en G*power. Deze berekening voorkomt i) onnodige verspilling van dieren en ii) het missen van
een significant verschil door het gebruik van een te laag aantal dieren in de studie. Als eerdere experimenten geen
proefdieren gebruikt worden.
verschil tonen tussen bepaalde controlegroepen, zullen deze groepen niet geïncludeerd worden in volgende
experimenten binnnen deze studie. Dit zou dus kunnen leiden tot een vermindering in het aantal proefdieren dat
gebruikt zal worden in deze studie.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Muismodellen staan centraal in preklinisch HNSCC onderzoek en vertegenwoordigen de gouden
standaardmodellen voor in vivo HNSCC onderzoek. Aangezien menselijke kankercellen worden ingespoten,
moeten experimenten uitgevoerd worden bij immuundeficiënte muizen. Het C57BL/6N-Rag2Tm1/CipheR model,
ook bekend als B6 Rag2 , is een immunodeficiënte muis zonder volwassen immuuncellen en een uitstekende
proefdiermodel om menselijke kankercellen in in te spuiten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Flexible tubes zullen gebruikt worden voor orale gavage. Deze flexibele tubes verminderen de kans op trauma en
perforatie. Euthanasie zal uitgevoerd worden d.m.v. cervicale dislocatie. Deze betrouwbare techniek is pijnloos,
veroorzaakt een snel bewustzijnsverlies en een minimum aan angst en stress bij het proefdier. Euthanisie zal
uitgevoerd worden door getraind personeel. De ademhaling en hoornvlies reflex zal getest worden om de dood van
het dier te bevestigen.

447
Niet-technische titel van het project

Kunnen tepel en tepelhof overleven op een nieuwgevormde, uitsluitend onderhuidse
littekendoorbloeding : anatomische basis van een betrouwbare techniek voor
tepelsparende borstamputatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01082020 tot 01122020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

JA: twee maanden na het beëindigen van het dierexperiment

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

tepelsparende borstamputatie, borstkanker, afsterven van de tepel, onderhuidse
doorbloeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Wanneer we volledige borsthuid alsook tepel en tepelhof kunnen sparen, zijn we in
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke staat een heel natuurlijk ogende reconstructie uit te voeren. Bij grote borsten sterven
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal tepel en tepelhof vaker af. Onze techniek bewees klinisch dit niet te hebben in een
1000 karakters)
reeks van 49 borsten. Door onze techniek te simuleren in een diermodel kunnen we de
anatomische basis van dit fenomeen doorgronden alsook de factoren die leiden tot
onderhuidse bloedvatnieuwvorming. Deze nieuwvorming ligt aan de basis van het
klinisch succes van deze ingreep. Hierdoor zullen nog meer patienten in aanmerking
kunnen komen tot een tepel- en huidsparende borstamputatie (TBA) ipv een klassieke
borstamputatie.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het doorgronden van dit proces van bloedvatnieuwvorming en de factoren die dit
induceren, zal niet alleen de indicaties voor TBA vergroten, maar ook een veilige basis
vormen voor ingrepen die met dezelfde doorbloedingsproblemen kampen zoals grote
schedelhuidreconstructies bij grote hersentumoren, geinfecteerde schedelbotluiken of trauma's alsook buikwandreconstructies na meerdere buikingrepen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6

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

Een matig negatief effect wordt verwacht: het gaat om een huidgebonden ingreep
waarbij postoperatieve pijn te verwachten is. Complicaties eigen aan de ingreep
kunnen nabloeding, infectie en (necrose van de operatiezone) afsterven van tepel en
tepelhof zijn. Daar het om een huidgebonden ingreep gaat, kunnen deze proefdieren
nog gebruikt worden voor een andere experiment met licht, matig of terminaal effect.
Zo dit niet mogelijk is, worden de dieren geeuthanaseerd met intraveneuze toediening
van pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Enkel zoogdierhuid gedraagt zich als menselijke huid. Het fenomeen
"bloednieuwvorming doorheen een rond litteken" kan niet nagekeken worden in

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

"bloednieuwvorming doorheen een rond litteken" kan niet nagekeken worden in
menselijke huid daar dit niet noodzakelijke biopten en littekenvorming bij gezonde
vrouwen betekent. Bewijzen dat dit proces van bloedvatenvorming betrouwbaar is voor
de doorbloeding van ganse huidzones, betekent een forse verbreding van de
huidgebonden reconstructieve mogelijkheden bij mensen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Varkenshuid leunt het dichtste aan bij menselijke huid. Bovendien behoren varkens tot
de zoogdierklasse met de meeste tepels. Het gebruik van zes varkens met elk veertien
tepels betekent dat het mogelijk is om 84 tepels te bestuderen. Dit laat toe maar zes
zoogdieren nodig hebben om voldoende statistische power te hebben. Naar analogie
hiervan zouden we hiervoor 42 vrouwen nodig hebben op voorwaarde dat we beide
borsten behandelen.

3.Verfijning (maximaal 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 verfijning is direct verbonden aan de vermindering. Door de aanwezigheid van
veertien tepels hebben we voldoende onderzoeksmateriaal terwijl we maar zes varkens
nodig hebben voor dit experiment,

Verklaar de maatregelen die 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 week voor het experiment acclimatiseren de varkens aan het proefdiercentrum. Ze
worden individueel gehuisvest. Een dag voor de ingreep krijgen ze een pijnstillende
kleefpleister. Deze wordt behouden tot pijnvrij postoperatief. De ingreep is onder
algemene verdoving met peroperatieve pijnstilling. De pijnstilling bestaande uit
kleefpleisters en aanvullende medicatie wordt behouden tot pijnvrij. De varkens worden
tweemaal daags gecontroleerd tot pijnvrij en de wonde wordt driemaal per week
gecontroleerd gedurende het ganse experiment.

448
Niet-technische titel van het project

Instandhouden van genetisch gewijzigde transgene muislijnen voor de studie van
frontaalkwabdementie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020 - 30/09/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Frontaalkwabdementie - transgene muis - preservatie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Dit project heeft als doel het instand houden van verschillende genetisch
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gemodificeerde muizenkolonies waarin de expressie van het transmembraan eiwit 106B
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal ( Tmem106B), het eiwit progranuline en/of het GDNF familie receptor alfa-2 (GFRα2)
1000 karakters)
eiwit stabiel wordt onderdrukt of tot overexpressie wordt gebracht.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het instand houden van de genetische gemodificeerde muizenkolonies leidt niet tot een
onmiddellijk voordeel voor mens of dier. Echter in een later stadium zullen deze
transgene lijnen ons mogelijks vooruit helpen in het begrijpen van ziekte-gerelateerde
pathways/netwerken waarin deze genen betrokken zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

transgene muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

45 muizen per transgene lijn per jaar

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

Verschillende transgene muislijnen ontwikkelen een ernstig ziektebeeld op relaftief
jonge leeftijd (vanaf 6-7 maanden), zeker wanneer de expressie van beide kopieën van
de bestudeerde genen onderdrukt wordt. De dieren zullen echter dagelijks opgevolgd
worden en op een ethisch verantwoorde manier geëuthanaseerd worden (overdosis
CO2) zodra de humane eindpunten bereikt werden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Een alternatieve dierloze methode zal ons niet toelaten om neurodegeneratie
(dementie) in hersenweefsel te onderzoeken in een later stadium van het project. Dit

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

(dementie) in hersenweefsel te onderzoeken in een later stadium van het project. Dit
vereist een modelorganisme dat de complexe humane structuur van de hersenen
weerspiegelt. De muis is het laagste organisme dat aan deze voorwaarden voldoet en
werd daarom het meest geschikt bevonden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De kruisingen die nodig zijn om het minimum aantal dieren te bekomen om de
muizenkolonie in stand te houden, zullen op voorhand berekend worden op basis van
kans. Kruisingen zullen zodanig opgezet worden zodat er zo min mogelijk overbodige
dieren gegenereerd worden.

3.Verfijning (maximaal 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 fysiologie van muizen leunt zeer nauw aan bij die van de mens (zowel centraal
zenuwstelsel als perifere organen), maar ook de goed beschreven genetische
achtergrond van dit species en de geschiktheid om gedragsstudies uit te voeren,
maken van muizen het meest geschikte organisme. Muizen zijn bovendien het meest
kost-effectief inzake levensduur en huisvesting.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Ongemak bij de dieren wordt zoveel mogelijk vermeden door het instellen van humane
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren eindpunten en door een dagelijkse controle van hun gezondheidsstatus.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

449
Niet-technische titel van het project

Verder onderzoek naar de efficiëntie van INS-3001, een nieuwe molecule die mogelijks
ongewenste vaatverkalkingen in het lichaam voorkomt.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 september 2020 - 31 december 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na afloop van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vaatverkalking hartfalen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe INS-3001 het best kan toegediend
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke worden (vooral de frequentie van toedienen wordt nagegaan). Verder zullen we ook
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal nakijken in hoeverre INS-3001 in staat is de gevolgen van vaatverkalkingen te
1000 karakters)
voorkomen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Patiënten die lijden aan vaatverkalkingen hebben een sterk verhoogde mortaliteit tov
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke hun gezonde leefstijdsgenoten. INS-3001 is een moleculte die mogelijks deze
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project vaatverkalkingen kan voorkomen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

68

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 ontwikkelen van vaatverkalkingen heeft voor de ratten een slechts licht ongemak.
(we gebruiken een mild model). Het toedienen van INS-3001 zal gebeuren viia
onderhuids ingeplante pompjes of onderhuidse injecties, ook deze leiden beide slechts
tot licht ongemak. Bloednames gebeuren bij bewust zijn op geïmmobiliseerde dieren
(licht ongemak). Het meten van de bloeddruk veroorzaakt vooral stress, wat als matig
ongemak wordt gezien. Het meten van de hartfunctie gebeurt onder verdoving (licht
ongemak). Tenslotte worden de dieren op het einde van de studie geëuthanaseerd na
verdoving (licht ongemak).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er moet noodzakelijkerwijs in dieren gewerkt worden omdat vaatverkalkingen en hun
gevolgen een samenspel zijn van verschillende falende organen tegelijkertijd: vat, hart,

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

gevolgen een samenspel zijn van verschillende falende organen tegelijkertijd: vat, hart,
bot. Dit kan niet onderzocht worden door middel van dierloze methodes.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Een poweranalyse (wetenschappelijke berekening) werd uitgevoerd om het minimum
aantal dieren te berekenen om waardevolle conclusies te kunnen trekken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Ratten zijn gevoelig voor de ontwikkeling van vaatverkalkingen (muizen bv veel
minder). Het specifiek gebruikte ratmodel wordt in de wetenschappelijke literatuur
algemeen aanvaard als representatief voor vaatverkalkingen bij de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 krijgen pijnstilling (na het inplanten van de onderhuidse pompjes) of
verdoving wanneer nodig (meten van de hartfunctie). Ter evaluatie van mogelijk
ongemak worden de dieren wekelijks gewogen en dagelijks onderworpen aan een
nazicht. 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.

450
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar een meer optimale behandeling voor bloedarmoede tgv een
verminderde nierfunctie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15 maart tot 31 december 2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 3 maanden na afloop van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

nierlijden, bloedarmoede

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit onderzoek is om een meer optimale behandeling voor bloedarmoede
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke tgv verminderde nierfunctie te vinden.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Patiënten die lijden aan bloedarmoede bovenop een verminderdie nierfunctie hebben
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke een sterk verminderde levenskwaliteit. Het onderzoek dat in deze studie wordt gevoerd
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project kan mogelijks soelaas bieden voor deze patiënten.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

68

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

Ontwikkeling van verminderde nierfunctie veroorzaakt polyurie (te veel urine
produceren) en algemeen ongemak, geschat op matig (matig ongemak). De dieren
waarbij dit te ernstig wordt, zullen voortijdig geëuthanaseerd worden. Het toedienen van
de medicijnen en het nemen van bloedstalen veroorzaken slechts licht ongemak. Op
het einde van de studie worden alle dieren onder anesthesie geëuthanaseerd (licht
ongemak)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er moet noodzakelijkerwijs in dieren gewerkt worden omdat CNF en bloedarmoede een
samenspel zijn van verschillende falende organen tegelijkertijd: nier, bloed, beenmerg,

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

samenspel zijn van verschillende falende organen tegelijkertijd: nier, bloed, beenmerg,
lever, milt. Dit kan niet met dierloze methodes worden onderzocht.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Een poweranalyse (wetenschappelijke berekening) werd uitgevoerd om het minimum
aantal dieren te berekenen om waardevolle conclusies te kunnen trekken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Ratten zijn gevoelig voor de ontwikkeling van nierfalen (muizen bv veel minder). Het
specifiek gebruikte ratmodel wordt in de wetenschappelijke literatuur algemeen
aanvaard als representatief voor nierlijden bij de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 verdoofd wanneer nodig (bij opoffering). De dieren worden wekelijks
gewogen en dagelijks onderworpen aan een nazicht ter evaluatie van mogelijk
ongemak. 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.

451
Niet-technische titel van het project

Dimethoxychalconen: potentieel nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van
slagaderverkalking

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 augustus 2020 - 31 juli 2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

slagaderverkalking, geneesmiddelen, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In deze studie willen we de effecten van 4,4'-dimethoxychalcone op de vorming van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke slagaderverkalking in muizen evalueren. Momenteel worden voornamelijk
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal cholesterolverlagende geneesmiddelen (bv. statines) gebruikt in het voorkomen van
1000 karakters)
slagaderverkalking. Desondanks overlijden nog steeds vele patiënten omwille van de
gevolgen van slagaderverkalking (hartinfarct, beroerte), omdat de bestaande
geneesmiddelen bij hen onvoldoende werken of dat ze de geneesmiddelen niet
verdragen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe klassen van
geneesmiddelen nodig om deze patiënten toch proberen te helpen. In de dierproef die
in dit dossier wordt beschreven, wordt zo een nieuwe klasse van geneesmiddelen
(dimethoxychalcones) onderzocht op de ontwikkeling van slagaderverkalking.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 bevindingen van dit project kunnen de basis vormen voor onderzoek naar nieuwe
geneesmiddelen die de vorming van slagaderverkalking zouden kunnen verminderen.
De geneesmiddelen die momenteel voor deze aandoening gebruikt worden schieten
immers bij ongveer een derde van de patiënten tekort.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (genetische gemodificeerde, Apo E knockout).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

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 muizen zullen slagaderverkalking ontwikkelen op basis van een cholesterolrijk dieet,
wat maximaal een matig negatief effect kan veroorzaken. In de behandelde groep
muizen verwachten we dat slagaderverkalking sterk verminderd zal zijn. Op het einde
van het experiment zullen de muizen worden opgeofferd door inspuiting van
pentobarbital. Dit is een slaapmiddel dat ook mag gebruikt worden voor euthanasie bij
dieren als een “humane” methode die een minimaal lijden bij het dier veroorzaakt en die
voorafgaand aan de dood een toestand van bewusteloosheid veroorzaakt. Op deze
manier kan de euthanasie gezien worden als een verregaande anesthesie
(https://www.vetcompendium.be/nl/node/3605).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het hart- en vaatsysteem is uiterst complex en biomechanische veranderingen (zoals
bloeddruk en elasticiteit of verstijving van slagaders) beïnvloeden het volledige

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

bloeddruk en elasticiteit of verstijving van slagaders) beïnvloeden het volledige
cardiovasculaire stelsel. Daarom is het cruciaal organismen te gebruiken met een
voldoend ontwikkeld hart- en vaatstelsel, zoals de muis.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Deze aanvraag omvat experimenten die tot nu toe nog nergens werden uitgevoerd. Het
aantal dieren werd zo laag mogelijk gehouden, maar er zijn er toch voldoende muizen
om relevante informatie te verschaffen. Een statistische berekening (“power analyse”)
werd gebruikt om het minimaal vereiste aantal proefdieren in een experiment te
bepalen, zodat men kan verwachten dat een effect (zoals een effect op het ontstaan
van slagaderverkalking) op een statistisch verantwoorde manier kan worden
gedetecteerd.

3.Verfijning (maximaal 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 dit onderzoek vormen muizen het meest geschikte proefdiermodel. De muis heeft
een voldoende ontwikkeld hart- en vaatstelsel en de resultaten kunnen geëxtrapoleerd
worden naar de mens. Hogere diersoorten zullen niet gebruikt worden omdat de
beschikbare technieken voldoende gevoelig en geoptimaliseerd zijn voor studies bij
muizen. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks nagegaan en de kooien worden
voorzien van kooiverrijking.

Verklaar de maatregelen die 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 het ongemak 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.

452
Niet-technische titel van het project

Toediening van een farmaceutische stof ter uitlokking van een ernstiger ziektebeeld in
een genetisch gemodificeerd muismodel voorbeschikt voor klep- en vaatziekten.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

19/10/2020 - 19/04/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, op het einde van dit project zal een retrospectieve analyse uitgevoerd worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ziekte, bicuspide aortaklep, aortaverwijding in de borstholte, SMAD6, dibenzazepine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bicuspide aortaklep (BAV) is de meest voorkomende aangeboren hartafwijking, waarbij
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de aortaklep uit 2 klepblaadjes bestaat i.p.v. de normale 3. Tien tot twintig procent van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de BAV patiënten ontwikkelen levensbedreigende verwijdingen van de aorta in de
1000 karakters)
borstholte, en deze kunnen scheuren of zelfs openbarsten. Onze onderzoeksgroep
heeft een belangrijke bijdrage van het gen SMAD6 als oorzaak voor BAV/TAA
geïdentificeerd. Echter blijven de ziekteveroorzakende sleutelmechanismen voor
BAV/TAA grotendeels onbekend. Het doel van dit project is om deze mechanismen te
ontrafelen aan de hand van een geschikte muismodel. Tot op heden is er geen
muismodel beschikbaar die bestudeerd kan worden om het ziektebeeld beter te
begrijpen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 resultaten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan (1) de patiëntenzorg van
patiënten met een genetisch defect in SMAD6, en hun familieleden, en (2) nieuwe
kennis in BAV/TAA ziekte. Bovendien kunnen de resultaten als springplank dienen voor
bijkomend onderzoek, waarbij nieuwe therapeutische aangrijpingspunten
geïdentificeerd kunnen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal worden 49 muizen gebruikt. Om te kweken worden 9 genetisch gemodificeerde
muizen met leeftijd tussen 6 weken en 6 maanden gebruikt (zes vrouwelijke en drie
mannelijke). Voor het experiment worden in totaal 40 mannelijke dieren met leeftijd
tussen 4 weken en 9 maanden oud gebruikt, waarvan de helft hiervan genetisch
gemodificeerd zijn en de andere helft niet.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 ingeschatte aard van het ongemak voor de dierproef is ernstig. 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
waarbij er aan internationale richtlijnen voldaan wordt. Pups jonger dan 10 dagen oud
zullen geëuthanizeerd worden door decapitatie.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het hart- en bloedvatenstelsel van de muis is sterk gelijkaardig aan die van de mens in
verband met de verschillende structuren en de ondertliggende biologische processen.
Daarnaast hebben muizen ook nog algmene voordelen: (1) ze zijn relatief klein,
waardoor ze onder andere gemakkelijker gehuisvest kunnen worden; (2) ze kunnen
gemakkelijk genetisch gemanipuleerd worden; (3) ze planten zich snel voort, en
ontwikkelen snel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het minimum aantal dieren werd statistich berekend aan de hand van eigen data en
expertise van onderzoeksgroepen waarmee we samenwerken.

3.Verfijning (maximaal 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 embryonale en volwassen menselijk hart- en bloedvatenstelsel is zeer complex.
Deze complexiteit wordt het beste gerepresenteerd in muizen. Verder is aangetoond
dat dit muismodel al een voorbeschiktheid heeft tot de ontwikkeling van BAV/TAA
ziekte, weliswaar in een klein aantal percentage van de muizen. Voor euthanasie
worden internationale richtlijnen strict gevolgd. Bij echocardiografische metingen
worden de dieren verdoofd met isofluraan. Injecties wordt enkel uitgevoerd door
getraind personeel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

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/labtechnieker indien dit het experiment vereist.

453
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar een nieuwe combinatie strategie van chemotherapie en
immuuntherapie in longkanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/10/2020 - 1/10/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

longkanker, immuuntherapie, chemotherapie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Voor patiënten met longkanker is er dringend nood aan nieuwe therapieën om de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke slechte overlevingskansen te verhogen en de levenskwaliteit te verbeteren. Ons
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal globale project focust op (1) een gecombineerde therapeutische aanpak van anti-CD70
1000 karakters)
immuuntherapie met een chemotherapeutische partner die een anti-tumor
immuunrespons kan opwekken en (2) de mogelijks toegevoegde waarde van anti-PD-1
immuuntherapie met als doel het anti-tumor immuunrespons te maximaliseren. Dit gaan
we in een muismodel nagaan door te kijken naar de parameters tumorgroei, overleving
en nagaan wat het effect is op de tumor infiltrerende (lymfocyten) immuuncellen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal tot nieuwe inzichten leiden omtrent de anti-tumor en immuunstimulerende
capaciteit van de combinatie van chemotherapie, anti-CD70 immuuntherapie met al dan
niet de additie van anti-PD-1 immuuntherapie in longkanker. Naast onderzoek in het
lab, is het noodzakelijk dit project in een muismodel te evalueren in een model met een
competent immuunsysteem. Uit dit onderzoek zal het ideale behandelingsschema
bepaald kunnen worden wat mogelijk maakt om deze veelbelovende gecombineerde
therapeutische aanpak verder te onderzoeken en een stap dichter bij de kliniek te
brengen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

356 muizen in totaal: 221 C57BL/6 + 135 NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl
Tg(IL15)1Sz/SzJ

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 elke fase van het experiment zullen de muizen blootgesteld worden aan levende
longkankercellen en hierna ook aan verschillende behandelingen van chemotherapie,
anti-CD70 en anti-PD-1 immuuntherapie, al dan niet gecombineerd. De verwachte
negatieve effecten zullen beperkt blijven tot de ontwikkeling van een tumor aan de
buikzijde en tweedagelijkse (1 of meerdere) injecties van de vooraf bepaalde therapie in
de buikstreek. De subcutane (onder de huid) tumorinjectie is een relatief korte en
pijnloze methode waarbij we een minimale hoeveelheid stress of pijn bij de dieren
verwachten. Het herhaaldelijk injecteren van een therapie kan een matige pijn
veroorzaken, waardoor de verwachte graad van ernst als matig wordt beschouwd.
Wanneer de tumor de grootte van 1500 mm3 bereikt, dan wordt deze beschouwd als
terminaal en zal de muis geëuthanaseerd worden. Deze cut-off zorgt ervoor dat het
lijden van de proefdieren tot een strikt minimum wordt beperkt. Muizen die 100 dagen
overleven (telling te starten vanaf de eerste dag van de behandeling) zullen beschouwd
worden als lange termijn overlevers en zullen dan ook geëuthanaseerd worden.
Euthanasie zal gebeuren door middel van cervicale dislocatie (wervelkolom
verschuiving) of vergassing met CO2.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De complexiteit van de interactie tussen de tumorcellen en de verschillende
componenten van het immuunsysteem alsook de complexiteit van het tumormicromilieu
vereisen een in vivo opstelling om het effect van een therapie te kunnen bestuderen.
Omwille van de gelijkenissen in de werking van het immuunsysteem, dienen
experimenten uitgevoerd te worden bij muizen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om het minimum aantal dieren te gebruiken, hebben we power analyses uitgevoerd,
o.b.v. wetenschappelijk onderbouwde formules. Deze tools werden gebruikt om te
berekenen hoeveel dieren er nodig zijn om een gewenst statistisch verschil aan te
kunnen tonen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Experimenten worden uitgevoerd op muizen, vanwege de gelijkenissen tussen muis- en
humaan immuunsysteem. Naast het C57BL/6 'C57 black 6' model, een veel
voorkomende inteelt stam van het laboratorium muizen met een normaal muis
immuunsysteemmodel waar muis tumorcellen in een immuunsysteem, zullen we ook
het NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl Tg(IL15)1Sz/SzJ model gebruiken. Dit is een
immunodeficiënte muis zonder volwassen immuuncellen en een uitstekend
proefdiermodel om menselijke kankercellen en immuuncellen in in te spuiten.

Verklaar de maatregelen die 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 elke kooi zal 'kooiverrijking' worden aangebracht (huisjes en nestmateriaal) zodat de
dieren een zo hoog mogelijk welbehagen ondervinden in hun omgeving. Voor de
subcutane (kankercellen) en intraperotoneale (onder het buikvlies) injecties wordt geen
sedatie gebruikt omdat dit een minimaal invasieve ingreep is. De kankercellen zullen
leiden tot een groeiende tumor, wat onvermijdelijk ongemak met zich meebrengt. Bij
indicaties van potentiële pijn en/of ongerief (voor het hanteren van de humane
eindpunten), zullen de muizen geëutanaseerd worden met behulp van vergassing met
CO2.

454
Niet-technische titel van het project

De interactie tussen de epitheliale darmafweer en Mas-gerelateerde G proteïnegekoppelde receptoren en hun mogelijk rol in chronisch abdominal pijn

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

epitheliale afweer, Mas-gerelateerde G proteïne-gekoppelde receptoren, chronisch
abdominale pijn

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hoewel we de dag vandaag weten dat Mrgprs tot expressie komen in het
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke maagdarmstelsel en een belangrijke rol lijken te spelen in chronische abdominale pijn,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal is er op dit moment weinig geweten over de exacte mechanismen hoe deze Mrgprs
1000 karakters)
bijdragen aan abdominale pijn. In dit project willen we een eerste bewijs leveren dat
Mrgprs kunnen interageren met componenten van de epithelial afweer, meer specifiek
met antimicrobiële eiwitten, en op deze manier bijdragen aan chronisch abdominal pijn
in verscheidene darmaandoeningen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Mrgprs behoren tot de klasse van G proteine-gekoppelde receptoren (GPCRs). De dag
van vandaag richten tot 40 procent van de bestaande geneesmiddelen zich op zulke
GPCRs, wat Mrgprs meteen een potentieel geeft. Meer nog, ze lijken betrokken in de
procesen die cruciaal zijn tijdens gastro-intestinale inflammatie. Door hun exacte rol te
onderzoeken kan dit onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis omtrent
gastro-intestinale inflammatie en kan het de deur openen voor Mrgprs als
therapeutische targets op middellange termijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis (Mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

90

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

Om de rol van Mrgprs te onderzoeken dienen we gebruik te maken van relevante
proefdiermodellen voor gastrointestinale inflammatie. In dit kader zullen de dieren
symptomen van abdominale pijn ontwikkelen, dewelke ons toelaten om de exacte role
van Mrgprs in deze processen te bestuderen. De gebruikte modellen gaan gepaard met
ernstig lijden (SV4). De dieren worden uiteindelijk opgeofferd om de effecten van
inflammatie in detail te analyseren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Onze voorafgaande resultaten werden verkregen in muismodellen voor gastrointestinale inflammatie. Om hierop verder te kunnen bouwen is het daarom noodzakelijk

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

intestinale inflammatie. Om hierop verder te kunnen bouwen is het daarom noodzakelijk
om deze modellen weerom te gebruiken. De gebruikte en internationaal erkende
modellen worden gekenmerkt door specifieke en vooral unieke pathologische
processen, die niet relevant kunnen nagebootst worden in in vitro omstandigheden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De aantallen die aangevraagd worden zijn gestaafd aan de hand van een statistische
power analyse, die het minimum aantal dieren weergeeft of statistisch relevante
resultaten te bekomen. Daarnaast worden de gebruikte methodieken routinematig
gebruikt en zijn deze volledig geoptimalliseerd, wat de succesratio verhoogt en toelaat
om het te gebruiken aantal proefdieren tot een minimum te beperken.

3.Verfijning (maximaal 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 C57BL6 muizenstamlijn is in de eerste plaats de stamlijn waarin we onze
voorgaande resultaten aangaande Mrgprs verkregen. Meer nog, de diermodellen voor
gastro-intestinale inflammatie die we wensen te gebruiken werden geoptimaliseerd in
deze muizenstamlijn. Tot slot is het ook belangrijk om te vermelden dat de knockout
diermodellen in dit project dezelfde C57BL6 achtergrond hebben.

Verklaar de maatregelen die 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 Mrgprs willen onderzoeken in modellen voor gastro-intestinale
inflammatie en abdominale pijn, is het gebruik van pijnstilling niet aangewezen. Het
dierenleed wordt echter wel beperkt door de gehanteerde humane eindpunten waarbij
de dieren zullen opgeofferd worden adhv cervicale dislocatie indien de ongemakken te
groot worden.

455
Niet-technische titel van het project

Inzichten verwerven in de moleculaire mechanismen van het Fragiele X Syndoom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/09/2020 - 01/09/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Fragile X Syndroom, autisme, mentale retardatie, eiwitonderzoek, hersenonderzoek

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het Fragiele X Syndroom is de meest voorkomende vorm van mentale retardatie en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke autisme spectrumstoornissen. Patiënten vertonen symptomen zoals hyperactiviteit,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal angststoornissen en gedragsmatige veranderingen. De patiënten hebben een mutatie
1000 karakters)
in het Fragile X Mental Retardation gen 1 (FMR1). Deze mutatie werd nagebootst in
een muismodel. De muizen vertonen ook exact dezelfde symptomen als de patienten
en zijn hiervoor ook getest. Experimenten met deze proefdieren tonen vooruitstrevende
resultaten om de symptomen van Fragiele X syndroom (FXS) patiënten te verbeteren.
Echter worden er tegenstrijdige resultaten gerapporteerd in FXS klinische studies. Een
mogelijke verklaring hiervoor kan het gebrek zijn van een meetbare merker voor zo'n
studie. Onderzoek naar abnormale eiwitten in de hersenen van Fmr1 muizen zou
potentieel gebruikt kunnen worden om een merker te ontdekken voor een objectieve
beoordeling van de behandeling van het FXS in klinische studies.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Patiënten met het Fragiele X Syndroom vertonen storingen in hersenactiviteit. Dit kan
men momenteel verlichten met medicijnen. Experimenten in diermodellen hebben reeds
geleid tot klinische studies. Een groot obstakel bij deze klinische studies vormt het
ontbreken van een objectief meetbare merker. Dit project beoogt zulke eiwitmerkers
voor het ziektebeeld te definiëren, die potentieel gebruikt kunnen worden in
toekomstige klinische studies.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen Fmr1 knock-out en wild-type muizen gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Het totaal aantal dieren binnen dit project bedraagt 176 muizen, waarvan 94 wild type
muizen en 82 Fmr1 knock-out muizen. Er worden vier experimenten uitgevoerd. In
experiment 1 worden er in totaal 100 dieren gebruikt, waarvan 56 wild type muizen en
44 Fmr1 knock-out muizen om de kweek in stand te houden en om mannelijke
nestgenoten op te leveren. In experiment 2 worden er in totaal 18 dieren gebruikt,
waarvan 9 wild type muizen en 9 Fmr1 knock-out muizen om bepaalde eiwitmerkers te
identificeren. In experiment 3 worden er in totaal 34 dieren gebruikt, waarvan 17 wild
type muizen en 17 Fmr1 knock-out muizen om de eiwitmodificaties in kaart te brengen.
In experiment 4 worden er in totaal 24 dieren gebruikt, waarvan 12 wild type muizen en
12 Fmr1 knock-out muizen om de RNA moleculen te bepalen.

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

Literatuur toont aan dat de Fmr1 knock-out muis gelijkaardigheden vertoont met de
symptomen van Fragiele X Syndroom patiënten, zoals hyperactiviteit, herhalend
gedrag, angststoornissen, als ook epileptische aanvallen. Verder vertonen ze ook
afwijkingen aan het ruggenmerg. De dieren kunnen om wille van deze symptomen pijn
en/of ongmak ervaren (graad van ernst: matig). De dieren worden bij een maximum
leeftijd van 12 weken opgeofferd door cervicale dislocatie, waarna een dissectie
plaatsvindt om verschillende hersenregio's. Er worden ook organen geïsoleerd zoals de
lever (hoogste graad van ernst in dit experiment: SV2 matig).

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve methoden (in vitro/in silico) beschikbaar die beschikbaar zijn
tijdens het project.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Uit eerder onderzoek met dit muismodel in onze andere projecten werd een minimum
aantal berekend om de kweek in stand te houden. Het gaat hier om 100 dieren. Om in
de bijkomende experimenten te verzekeren dat er zo weinig mogelijk dieren gebruikt
worden, werd er een berekening (G*Power software) uitgevoerd per experiment
hoeveel dieren minimaal nodig zijn om toch een voldoende statistische kracht te geven
voor verdere analyse. De exacte calculaties werden beschreven in de sectie "Wat is
het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per soort)? ".

3.Verfijning (maximaal 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 genetische modificatie van deze muizen betreft het ontbreken van een deel van
exon 5 van Fmr1 gen. Het onderbreken van exon 5 zorgt voor een frameshift, met als
gevolg de afwezigheid van het fragiele X eiwit, gelijkaardig aan de mutaties
gerapporteerd in patiënten en daardoor zeer interessant om verder te bestuderen in dit
muismodel. Angst-, en hyperactiviteitstoornissen worden zowel bij patienten als in het
muismodel gerapporteerd. Het muismodel werd op alle symptomen die de patiënten
vertonen in eerder studies gevalideerd.

Verklaar de maatregelen die 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 animalarium wordt het welzijn van de dieren dagelijks door de dierverzorgers
opgevolgd. 1 tot 2 keer per week gaat één van de proefleiders naar het animalarium om
het welzijn van de dieren op te volgen. De dieren worden hierbij geëvalueerd op het
algemeen voorkomen, de houding, de pels en snorharen, de grootte en de activiteit in
de kooi aan de hand van een scoretabel voor het dierenwelzijn. Afwijkingen van het
normale voorkomen worden genoteerd en bijgehouden in een excelsheet die voor
iedere proefleider toegankelijk is. Bij ernstig lijden (scoretabel) wordt het dier
geëuthanaseerd.

456
Niet-technische titel van het project

De cellulaire en moleculaire aspecten van spierafbraak na ernstige brandwonden bij
ratten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/11/2020 - 01/09/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Metabolomics, burns, exercise, animal models

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hoofddoelen: de onderliggende mechanismen van spierafbraak onderzoeken in een rat
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke model met ernstige brandwonden (>40%verbrand lichaamsoppervlak):
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1) de nadelige effecten van bedrust na het oplopen van brandwonden onderzoeken,
1000 karakters)
aan de hand van achterbeen ophanging (hindlimb suspension)
2) de effecten van fysieke revalidatie oefeningen onderzoeken op energie metabole
veranderingen en op de interacties tussen cellen en moleculen die leiden tot
spierafbraak na brandwonden (zal in een latere fase worden onderzocht)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door het verwerven van de hierboven genoemde kennis, zal de zorg van brandwonden
patiënten verbeterd kunnen worden. Hierdoor zullen negatieve gevolgen van
brandwonden mogelijks vermeden / verminderd kunnen worden. Aan de hand van deze
resultaten zullen nieuwe richtlijnen opgesteld kunnen worden in verband met de acute,
en chronische zorg rond brandwonden, en meer specifiek rond oefentherapie bij
brandwondenpatiënten. Ook kunnen deze resultaten gebruikt worden om nieuwe
onderzoeken op te starten rond eventuele nieuwe geneesmiddelen die inwerken op de
negatieve metabole effecten van brandwonden, door in te spelen op de verschillende
pathways die deze negatieve gevolgen veroorzaken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Ratten (vrouwelijke OFA ratten van +/- 6 weken oud)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

48 60 ratten

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

Het toedienen van de brandwonde zal ernstig ongemak verlenen voor het dier, maar dit
zal zo min mogelijk worden gehouden door de toediening van de nodige verdoving en
pijnstilling. Op het einde van de studie worden alle dieren geëuthanaseerd zodat
verschillende weefsels (spieren, hart, lever, bloed) gecollecteerd en verder onderzocht
kunnen worden. De euthanasie zal gebeuren aan de hand van een injectie met een
verdovend middel (pentobarbital). Het inspuiten van een overdosis hiervan (75mg/kg) in
de buikholte zal leiden tot het sterven van de dieren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Brandwonden zijn een complexe pathologie, die een het energieverbruik over het hele
lichaam verhoogt (hypermetabole respons). Doordat dit effecten heeft op het hele

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

lichaam verhoogt (hypermetabole respons). Doordat dit effecten heeft op het hele
lichaam, en er een wisselwerking plaatsvindt tussen de verschillende weefsels, is het
nog niet mogelijk om het oplopen van brandwonden, met alle bijhorende gevolgen, na
te bootsen op in vitro modellen. Het is nog onduidelijk wat de invloed van vroegtijdige
beweging en oefeningen is op dit verhoogd energieverbruik en op de spierafbraak. De
invloed van oefentherapie kan enkel onderzocht worden in vivo .

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal noodzakelijke ratten werd berekend aan de hand van een statistische
analyse met een drop-out rate gebaseerd op vorige onderzoeken. Uit de statistische
analyse is gebleken dat dit aantal ratten het minimum is om relevante resultaten te
bekomen. Verder zullen verschillende organen die in deze studie niet worden
geanalyseerd toch gecollecteerd en bewaard worden, zodat in een verdere fase deze
stalen geanalyseerd kunnen worden, en er geen nieuwe dieren moeten worden
aangebracht.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze diersoort werd gekozen omdat het mogelijkheden biedt in standaardisatie en
analyses. De rat modellen voor brandwonden zijn reeds uitvoerig besproken in de
literatuur. De fysiologie van de ratten vertoont vele gelijkenissen met deze van de
mens, en hun lichaam reageert gelijkaardig aan dat van de mens op letsels. De dieren
zijn makkelijk handelbaar en kunnen goed om met stress. Doordat het makkelijk is om
ze dingen aan te leren, zijn ratten ook geschikt om op te trainen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Omgevingsfactoren: gecontroleerde temperatuur van 20-24°C met een 12u licht-donker
cyclus
Gezondheid: eten en drinken is ten allen tijde ter beschikking
Acclimatisatie: dieren worden minimaal 1 week op voorhand opgenomen in het
animalarium om te acclimatiseren
Extra welzijnsondersteuning: houtkrullen, zacht nestingsmateriaal, houten sticks om op
te kauwen en de kooien worden zo geplaatst dat de dieren elkaar kunnen blijven zien,
ruiken en horen.
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Niet-technische titel van het project

Creatie van een nieuwe zebravislijn om het effect van PON1 (belangrijk eiwit in
vetmetabolisme en ontsteking) te bestuderen op obesitas en niet-alcoholische
leververvetting (NAFLD)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

28 november 2020 - 28 november 2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

paraoxonase 1, obesitas, niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), zebravis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
PON1 is een eiwit dat wordt aangemaakt in de lever en belangrijk is voor een goed
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke vetmetabolisme en ons beschermt tegen ontstekingen. Verschillende studies hebben al
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal aangetoond dat PON1 ons kan beschermen tegen metabole ziekten (waaronder
1000 karakters)
obesitas en niet-alcoholische leververvetting). Echter zijn er momenteel
tegensprekende resultaten omdat PON1 activiteit op verschillende manieren gemeten
wordt en omdat de activiteit beïnvloed kan worden door verschillende factoren zoals
samenstelling van voedsel, leeftijd en gewicht. Daarom stellen we hier de creatie van
een nieuw zebravismodel voor, waarbij we het pon1 gen zullen uitschakelen. Zo
kunnen we bestuderen of pon1 een effect heeft op de ontwikkeling van obesitas en nietalcoholische leververvetting.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dankzij dit project zullen we een nieuwe zebravislijn ter beschikking hebben die
gebruikt kan worden om verdere experimenten uit te bouwen. Allereerst zijn we
geïnteressseerd in de invloed van PON1 op obesitas en de obesitas gerelateerde
leveraandoening NAFLD. Maar hier stopt de toepasbaarheid van deze nieuwe
zebravislijn niet. PON1 heeft namelijk verschillende werkingen. Zo beschermt het ons
ook tegen schadelijke pesticiden, de zogenaamde organofosfaten, door ze in ons
lichaam om te zetten naar minder schadelijke stoffen. Sommige van deze
organofosfaten kunnen ook aanleiding geven tot het onstaan van obesitas. Omdat niet
bij iedereen het PON1 eiwit een even hoge werking heeft, kunnen we met deze nieuwe
zebravislijn onderzoeken of mensen met een verminderde PON1 werking voldoende
beschermd zijn tegen de organofosfaten waaraan we blootgesteld worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Voor dit project zullen we 120 dieren nodig hebben.

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

Aangezien Pon1 diermodellen al bestaan van muizen, en hier geen duidelijk lijden is
gedocumenteerd, verwachten we ook bij zebravissen, die extra wetenschappelijke
voordelen geven (zie punt 3: verfijning), geen lijden. Bij een beperkt aantal dieren is het
wel nodig om onder verdoving een klein stukje van de staartvin te snijden (vin clip) om
genetisch materiaal te verzamelen. De uiteindelijk graad van de ernst is daarom licht.
De dieren zullen in leven gehouden worden om de instandhouding van de lijn te
garanderen en opvolgexperimenten mogelijk te maken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Omdat we hier metabole ziektes (obesitas en NAFLD) beter in kaart willen brengen, en
het bijgevolg dus gaat over complexe systemische mechanismen, is het nog niet

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

het bijgevolg dus gaat over complexe systemische mechanismen, is het nog niet
mogelijk om dierentesten te vervangen. Er moet namelijk voldoende overeenkomst zijn
met de menselijke anatomie en ziektesymptomen. Een eventuele alternatieve methode
zou het gebruik van organen op chip kunnen zijn, maar deze technologie is momenteel
nog niet vergevorderd genoeg om betrouwbare resultaten te geven.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om het aantal dieren te bepalen berusten we op eerder opgebouwde kennis. We zullen
bovendien het aantal nodige dieren beperken door onze resultaten te delen met het
brede publiek, ook indien deze resultaten negatief zijn. Ook via samenwerkingen
kunnen we het aantal dieren reduceren. De organen van eventueel geëuthanaseerde
dieren zullen gebruikt worden voor preliminair werk.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We gebruiken hier de zebravis voor een aantal verschillende redenen. Ten eerste is het
een zeer geschikt diermodel om obesitas en NAFLD te bestuderen omdat deze ziektes
in zebravis hard lijken op de ziektes in de mens. Bovendien is dit diermodel ook zeer
gekend voor zijn rol in toxiciteitstesting, wat van pas kan komen om de blootstelling aan
organofosfaten verder te bestuderen. De zebravis is overigens in het algemeen gekend
als een diersoort die makkelijk te onderhouden is, snel reproduceert en gemakkelijk
genetische te wijzigen is, wat extra voordelen zijn.

Verklaar de maatregelen die 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 verwachten geen lijden ten gevolge van de genetische wijziging. Dagelijkse
observaties zullen gebeuren om dit te bevestigen. Zebravissen die een vin clip hebben
ondergaan zullen wel extra nauwgezet opgevolgd worden. Bij zebravissen groeit de vin
terug aan in enkele dagen en veroorzaakt dit slechts licht ongemak.

458
Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een rat model voor nierschade omwille van verhoogd
bloedsuikergehalte (suikerziekte) en mogelijke behandelingsstrategieën van deze
nierschade

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

10/2020-10/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na afloop van de studie binnen een termijn van 3 maanden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

suikerziekte - nierschade - metformine - canagliflozine - diermodel - nierbescherming

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het gebrek aan betrouwbare preklinische modellen beperkt de ontwikkeling van nieuwe
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke therapieën tegen nierschade veroorzaakt door een te hoge bloedsuikerspiegel
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal (suikerziekte) . Het eerste doel van deze studie is daarom een adequaat ratmodel te
1000 karakters)
ontwikkelen/optimaliseren dat de functionele en structurele kenmerken van nierschade
veroorzaakt door suikerziekte vertoont. Nadien gaan we het preventieve en
therapeutische effect van metformine, een bloedsuikerverlagend geneesmiddel, op
deze nierschade onderzoeken en vergelijken met een bloedsuikerverlagend
geneesmiddel uit een andere klasse, nl. canagiflozine. Daarbovenop zal de opheldering
van het werkingsmechanisme van metformine een unieke kans vormen om inzicht te
verwerven in de beschermingsmechanismen van de nier.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
De ontwikkeling van knaagdiermodellen die het menselijk ziektebeeld nabootsen zijn
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke van essentieel belang om de verschillende aspecten van een ziekte te onderzoeken.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project Daarnaast kunnen ook interventies met potentiële geneesmiddelen geëvalueerd
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal worden. Als blijkt dat metformine de ontwikkeling naar nierfalen door suikerziekte kan
1000 karakters)
verhinderen of de progressie ervan vertragen, kan dit een belangrijke stap voorwaarts
betekenen voor één van de belangrijkste gezondheidsproblemen in onze vergrijzende
maatschappij. Dit zal verstrekkende klinische en sociale voordelen bieden aan de
patiënt en een belangrijke kostenbesparing voor de sociale zekerheid met zich
meebrengen.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

/

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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: ontwikkeling van nierschade zal veelvuldig plassen als gevolg
hebben. Graad van ernst: vergelijkbaar met de menselijke conditie. Het ongemak van
de inductie van suikerziekte met als gevolg nierschade wordt geschat op matig. De
dieren die dreigen te evolueren naar terminaal nierfalen zullen voortijdig
geëuthanaseerd worden. Tussentijdse bloednames bij de rat gebeuren via het bloedvat
gelegen in de staart na opwarming onder een infrarood lamp wat slechts als licht
ongemak wordt ingeschat. Op het einde van de studie worden alle dieren
geëuthanaseerd na anesthesie met ketamine/xylazine.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De studie situeert zich in het onderzoeksveld van nierziektes. De aanwezigheid van
verschillende celtypes en complexiteit van de werking van de nieren vereisen een

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

verschillende celtypes en complexiteit van de werking van de nieren vereisen een
relevant testmodel met een hoge graad van cellulaire complexiteit en vergelijkbaarheid
met de menselijke nier. Geen niet-diermodel komt dan ook in aanmerking voor huidige
studie.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Een berekening van de steekproefgrootte werd uitgevoerd om het minimum aantal
dieren te berekenen om waardevolle conclusies te kunnen trekken. Daarbovenop
weten we uit het verleden en vorige experimenten dat zes gezonde controle ratten
voldoende zijn om betrouwbare 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.

Het gelijktijdig toedienen van streptozotocine en nicotinamide is wel gekend in onze
onderzoeksfaciliteit en wordt in ons laboratorium gebruikt om botverlies door
suikerziekte te onderzoeken. Echter, dit model bootst de metabole veranderingen van
suikerziekte na en niet de effecten op het nierweefsel. Optimalisatie en het bekomen
van een adequaat model is van uiterst belang om betrouwbaar wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle dieren worden wekelijks 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, zal het dier
vroegtijdig geëuthanaseerd worden. Lactaat-waarden worden bij de therapeutische
behandeling van metformine nauw opgevolgd, aangezien metformine behandeling in
combinatie met nierschade een opstapeling van lactaat kan veroorzaken in het bloed.
De metformine dosis wordt aangepast aan de ernst van de nierschade en de lactaatwaarden.

459
Niet-technische titel van het project

Toegepast onderzoek naar de rol van suiker-eiwitcomplexen (MUC1 en MUC13) bij een
verhoogde doorlaatbaarheid van de darmen in patiënten met chronische
darmontstekingen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/11/2020-31/10/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Inflammatoire darmaandoeningen, suiker-eiwitcomplexen (mucines, MUC), DSS
darmontsteking

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Tot op heden is er nog onvoldoende gekend over de rol van suiker-eiwitcomplexen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke (mucines, MUCs) met betrekking tot de verstoring van de darmbarrière in inflammatoire
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal darmaandoeningen (IBD). Een gewijzigde expressie van deze MUCs zou de
1000 karakters)
darmbarrière kunnen verstoren en uiteindelijk resulteren in chronische ontsteking, zoals
bvb IBD. Specifiek zijn MUC1 en MUC13 interessant. Een verhoogde expressie van
MUC1 en MUC13 is reeds aangetoond in ontstoken stukjes darmweefsel (darmbiopten)
van IBD patiënten. Verder is ditzelfde fenomeen aangetoond in acute en chronische
darmontsteking muismodellen en we hebben reeds data gepubliceerd die de
betrokkenheid van MUC1 en MUC13 aantonen in de verstoring van de darmbarrière
tijdens ontsteking en IBD. De doelstelling van dit project is om onze kennis van
ontstekingsgeïnduceerde MUC1 en MUC13 expressie op het niveau van de
darmbarrière tijdens IBD te versterken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In de context van een lopend project binnen ons laboratorium (ECD 2017-43) hebben
we aangetoond dat MUC1- en MUC13-expressie wordt beïnvloed tijdens IBD. Dit
project zal ons meer inzicht geven in de werkingsmechanismen waarmee MUC1 en
MUC13 de functionaliteit van de darmbarrière beïnvloeden tijdens onsteking bij IBD en
hun effect op de ziekteprogressie. De resultaten van dit project zouden daarom
mogelijkheden kunnen openen om de rol van MUC1 en MUC13 als potentiële
biomarkers en/of doelwitten voor nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240 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?

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 dmv CO2. De gezonde dieren
zullen in leven blijven tot het opgelegde tijdstip van euthanasie (5% isoflurane gevolgd
door cervicale dislocatie).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Om de darmbarrière tijdens chronische ontsteking te bestuderen, is het gebruik van
levende dieren noodzakelijk. Dit complexe proces kan niet nagebootst worden door

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

levende dieren noodzakelijk. Dit complexe proces kan niet nagebootst worden door
cellijnen of andere dierloze methoden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Alle methoden die in deze studie worden gebruikt, staan reeds op punt in ons
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 statistische analyse.

3.Verfijning (maximaal 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 muismodel wordt frequent beschreven in de literatuur als een zeer geschikt
diermodel om het ziektebeeld van inflammatoire darmziekten (IBD) te bestuderen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Er zullen in de huisvesting inspanningen worden gedaan om het welzijn van de dieren
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren te verbeteren: zo zal er bijvoorbeeld nestmateriaal en huisjes als schuilplaats voorzien
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
worden. Dieren worden geobserveerd door bekwaam en opgeleid personeel.
minimum te beperken.

460
Niet-technische titel van het project

Zoetwater ecosystemen met een burn-out: extra stress veroorzaakt door hittegolven?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja (binnen 1 jaar na afloop)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Rivier, vijver, meer, algen, waterplant, watervlo, vis, nitraat, hittegolf

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Rivieren en meertjes ontvangen vaak teveel meststoffen (eutrofiëring) waaronder
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke nitraat. Nitraatvervuiling is nauw verbonden met een tweede stress - zuurstoftekort. Een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal snelle, ongecontroleerde algenbloei onder invloed van de extra bemesting kan overdag
1000 karakters)
licht wegnemen van waterplanten op de bodem en tijdens de nacht zuurstoftekort in het
water veroorzaken. In het verleden werd verondersteld dat onder warme en eutrofe
omstandigheden meer kleinere vissen voorkomen die vooral dierlijk plankton zoals
watervlooitjes opeten. Het verdwijnen van deze watervlooitjes zorgt dan voor nog meer
troebel water met teveel algen. Klimaatverandering leidt echter niet alleen tot een
algemene temperatuurstijging, maar veroorzaakt ook steeds meer hittegolven. We
stellen dat deze hittegolven de vissen negatief zullen beïnvloeden, wat op zijn beurt
voor meer dierlijk plankton zal zorgen en zo potentieel terug minder algenbloei en meer
helder water kan veroorzaken.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
We krijgen een beter inzicht of de vermindering van vermesting van rivieren en
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke meertjes deze ook zal beschermen tijdens hittegolven, en zo bv massale vissterfte kan
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project tegengaan.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vissen (Blankvoorn en brasem)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1932 per soort

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het verwachte effect is matig. Er wordt met realistische blootstellingsscenario's gewerkt
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
die ook in de natuur voorkomen. Bovendien worden er geen invasieve procedures
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
toegepast.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Deze studie draait om de interactie tussen verschillende soorten (waterplanten, algen,
watervlooitjes en vissen) en dit kan niet zonder gebruik van de dieren zelf.

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

watervlooitjes en vissen) en dit kan niet zonder gebruik van de dieren zelf.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Statistische analyse werd aangewend om de juiste aantallen te berekenen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Beide vissoorten werden gekozen voor hun ecologische relevantie in Vlaanderen.
Bovendien hebben de jonge blankvoorns en brasem een verschillende manier van
jagen. Blankvoorns jagen op zicht en hebben dus helder water nodig, daar waar jonge
brasem ook aan filtervoeding kan doen en zich in troebel water kan voeden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Bij abnormaal zwemgedrag of het stoppen van voeding zal het experiment beëindigd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden en worden de dieren geëuthanaseerd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

461
Niet-technische titel van het project

Karakterisatie en evaluatie van een nieuwe beeldvormer [18F]SynVesT-1 in specifieke
muismodellen voor de ziekte van Huntington

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Van 01/12/2020 tot 31/05/2022
ja, mei 2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PET, Huntington, muizen, huntingtine

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij de ziekte van Huntington, een genetisch erfbare ziekte waarbij neuronen in
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bepaalde delen in de hersenen degenereren, is het gen dat instaat voor de expressie
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van het huntingtine eiwit slecht gecodeerd. Het misvormde eiwit geeft aanleiding tot het
1000 karakters)
slecht functioneren van synaptische (verbinding tussen twee zenuwcellen die
overdracht van impulsen mogelijk maakt) circuits en afsterven van hersencellen. Het
vesikel-eiwit SV2A speelt daarin een belangrijke rol. Met de nieuwe beeldvormer
brengen we de werking van SV2A in beeld. Het doel van de studie is een nieuwe
beeldvormer die bindt op SV2A voor de ziekte van Huntington te evalueren, dit met PET
(positron emissie tomografie) beeldvorming.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het voordeel zou zich moeten uiten in het feit dat de molecule die voor de beeldvorming
van de ziekte zorgt, samengesteld is met een 18F-ion (radioactieve stof) fluor atoom dat
door zijn fysische eigenschappen de mogelijkheid biedt om effectiever te scannen
zowel qua dierenaantallen (we kunnen het aantal producties van de tracer verminderen
en meer dieren scannen met 1 productie van de beeldvormer) als op kostenbesparing
(kost van een productie/synthese) in vergelijking met dezelfde beeldvormer opgebouwd
met het C11-ion.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

72 dieren die drager zijn van de ziekte en 83 nestgenoten die als controledieren worden
gebruikt. Samen dus 155 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?

Alle handelingen gebeuren onder verdoving. Vandaar dat we besluiten dat de te
verwachten graad van ernst kan omschreven worden als 'beperkt'. De dieren zullen op
het einde van het onderzoek op een humane manier geëuthanaseerd worden door
cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

We willen de capaciteit onderzoeken van het beeldvormingsproduct [18F]SynVesT-1 in
de hersenen van een diermodel voor de ziekte van Huntington. De ziekte kan perfect

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

de hersenen van een diermodel voor de ziekte van Huntington. De ziekte kan perfect
worden bestudeerd in dit diermodel. Het onderzoek met deze beeldvormer maakt deel
uit van een volledige studie om toestand van de ziekte zo snel en zo goed als mogelijk
in beeld te brengen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren werd bepaald op basis van onze eerdere ervaringen met dit
diermodel en de statische kracht werd berekend op basis van eerdere studies. Het
aantal dieren werd bepaald op basis van onze eerdere ervaring met dit diermodel. Er
werd een poweranalyse uitgevoerd op basis van eerder uitgevoerde studies.

3.Verfijning (maximaal 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 betreft een genetisch bepaalde ziekte en het knock-in muis model is het meest
optimale model van deze ziekte omdat het gevormde eiwit en de fysiologische
processen als gevolg van de ziekte perfect gelinkt kunnen worden aan de humane
variant. 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) en rustplaatshuisjes.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

462
Niet-technische titel van het project

Het evalueren van de verspreiding van adenovirussen in het muizenbrein

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 Maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

JA, binnen de 2 maanden na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Adenovirus, Multiple Sclerosis (MS), muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Multiple Sclerosis (MS) is een hersenaandoening, waarin vooral de witte stof van de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke hersenen en de ruggengraat wordt aangetast. Dit lijdt tot fysieke en mentale problemen,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal waaraan een patient uiteindelijk zal overlijden. Hoewel de werkelijke oorzaak van MS
1000 karakters)
onbekend is, zijn we door onderzoek in muismodellen al veel te weten gekomen over
deze aandoening. Bepaalde kenmerken van de ziekte kunnen potentieel behandeld
worden via moleculen die in hersencellen gemaakt worden na een behandeling met
een speciaal ontworpen virus. Het is dus van groot belang om te onderzoeken hoe de
behandeling gericht kan worden op de delen van het brein die extra gevoelig zijn voor
MS door het juiste virus te kiezen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Uit dit onderzoek zal blijken welk type (serotype) adeno-associated virus (AAV) het
meest specifiek de regio's betrokken bij MS kan infecteren, en welk virus dus gebruikt
zal worden voor het overbrengen van de behandeling van MS in muizen. Deze
informatie zal vervolgens helpen om behandelingen meer gericht te testen. Uiteindelijk
zal deze informatie tevens kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van een behandeling
die de levenskwaliteit van patienten die lijden aan MS zal verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Voor dit onderzoek worden muizen gebruikt (C57bl/6J)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

28

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

Dieren kunnen matige ongemak ondervinden door de virale injectie in de hersenen,
hoewel postoperatief medicatie gebruikt zal worden om pijn en ongemak tegen te gaan.
De ernst van het experiment wordt geschat op matig, aangezien dieren meer dan eens
verdoofd worden en een invasieve ingreep ondergaan. Aan het einde van het
experiment worden de dieren opgeofferd door middel van een overdosis aan
anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Voor de uiteindelijke behandeling is het van belang dat het virus zich verspreid in de
hersenen in de gewenste hersenregio en zo de juiste zenuwcellen kan infecteren. De

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

hersenen in de gewenste hersenregio en zo de juiste zenuwcellen kan infecteren. De
verspreiding van het virus door de hersenen kan niet worden nagebootst met
celculturen. Daarnaast verschilt de effectiviteit van het virus sterk per weefseltype en is
afhankelijk van omgevingsfactoren in het weefsel. Om te evalueren welk type AAV virus
het beste zenuwcellen infecteerd, is het dus belangrijk om niet alleen in vitro te testen
op zenuwcellen, maar ook in echte hersenen, van proefdieren in dit geval.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De bestaande literatuur waarin vergelijkbare methodes zijn toegepast zijn gebruikt als
indicatie om te bepalen hoeveel dieren minimaal nodig zijn voor dit experiment.

3.Verfijning (maximaal 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 verspreiding van het virus in de hersenen kan niet nagebootst worden in
celculturen of met alternatieve technieken. Het muismodel voor MS is tevens veel
onderzocht en zal ook gebruikt worden voor toekomstige onderzoeken naar
behandelingsmethoden. Het is daarom belangrijk om ook in dit model onderzoek te
doen naar de verspreiding van het virus dat het gen voor de behandeling van MS zal
dragen.

Verklaar de maatregelen die 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 groepshuistvesting zijn alle maatregelen in acht genomen die wettelijk zijn
vastgelegd. Dieren worden dagelijks gecontroleerd door bekwaam en opgeleid
personeel om het welzijn in de gaten te houden. Daarbij zal het gewicht en het comfort
van het dier enkele dagen na de operatie opgevolgd worden en zal pijnstilling gegeven
worden wanneer het dier ongemak ervaart.
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Niet-technische titel van het project

Het veroorzaken van hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed) in
ratten met verminderde nierfunctie en de behandeling ervan met Veltassa
(geneesmiddelel dat kalium bindt).

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 januari 2021- 30 juni 2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na afloop van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

nierlijden, hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit onderzoek is (i) om een diermodel te ontwikkelen dat onderzoek naar
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed) bij mensen met
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verminderde nierfunctie mogelijk maakt en (ii) in dit diermodel de behandeling van deze
1000 karakters)
hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed) d.m.v. Veltassa te
onderzoeken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Patiënten die lijden aan hyperkalemie (te hoge concentratie van kalium in het bloed)
krijgen last van hartritmestoornissen wat uiteindelijk kan leiden tot hartstilstand. Dit
onderzoek kan onrechtstreeks bijdragen tot een betere behandeling van hyperkalemie
bij mensen met verminderde nierfunctie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

91

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

Ontwikkeling van verminderde nierfunctie veroorzaakt polyurie (te veel urine
produceren) en algemeen ongemak, geschat op matig. De dieren waarbij dit te ernstig
wordt, zullen voortijdig geëuthanaseerd worden. Het nemen van bloed veroorzaakt
slechts licht ongemak, alsook het toedienen van het geneesmiddel wat rechtstreeks in
de maag gebeurt. Urine wordt verzameld door de dieren in speciale kooien te plaatsen
gedurende 24h, dit veroorzaakt stress en matig ongemak. Een verminderde nierfunctie
wordt veroorzaakt d.m.v. chirurgische ingrepen onder anesthesie en met pijnstilling
(matig ongemak). Op het einde van de studie worden alle dieren onder anesthesie
geëuthanaseerd (dmv leegbloeden, licht ongemak).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er moet noodzakelijkerwijs in dieren gewerkt worden omdat hyperkalemie (te hoge
kalium concentraties in het bloed) een samenspel is tussen verschillende organen: nier,

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

kalium concentraties in het bloed) een samenspel is tussen verschillende organen: nier,
darm, bloed.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Inspanningen werden geleverd om de chirurgische procedures en postoperatieve
dierverzorging te optimaliseren. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde (bijna tot nul
herleide) mortaliteit. Een poweranalyse (wetenschappelijke berekening) werd
uitgevoerd om het minimum aantal dieren te berekenen om waardevolle conclusies te
kunnen trekken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Ratten zijn gevoelig voor de ontwikkeling van nierfalen (muizen bv veel minder). Het
specifiek gebruikte ratmodel wordt in de wetenschappelijke literatuur algemeen
aanvaard als representatief voor nierlijden bij de mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Doorgedreven na-chirurgische behandeling (i.e. vloeibaar voedsel, pijnstilling)
minimaliseren pijn en ongemak. Verder worden alle dieren wekelijks gewogen en
dagelijks onderworpen aan een nazicht ter evaluatie van hun welzijn. Er zal een
welzijnsscore worden toegekend op basis van een objectieve vragenlijst. Wanneer de
score wijst op te groot ongemak of wanneer er een daling van het lichaamsgewicht is
van > 10% over een week tijd, wordt het dier vroegtijdig geëuthanaseerd. Deze
vroegtijdige euthanasie (dmv leegbloeden) zal gebeuren onder anesthesie.

464
Niet-technische titel van het project

Varkensmodel voor dosisbepaling van geneesmiddelen in pasgeborenen die
koelingstherapie ondergaan - pilootstudie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/02/2021 - 31/12/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van de looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

varken, model, geneesmiddel, dosisbepaling, pasgeboren, koeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit dierexperimenteel onderzoek in een biggenmodel is het nagaan van de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke blootstelling aan verschillende geneesmiddelen die gebruikt worden bij pageboren
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal baby's die kort voor de bevalling of tijdens de bevalling zuurstoftekort gehad hebben.
1000 karakters)
Meer speciek zullen de effecten van zuurstoftekort en koeling op het opnemen,
omzetten, verspreiden en verwijderen van deze geneesmiddelen in het lichaam worden
nagegaan. Dit is van belang om uiteindelijk de dosis van geneesmiddelen bij deze
babies preciezer te kunnen bepalen en bijgevolg mogelijke onder- of overdosering te
vermijden.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Dit project zal ertoe bijdragen dat de dosis van geneesmiddelen bij baby's die kort voor
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke of tijdens de bevalling zuurstoftekort gehad hebben preciezer te bepalen en bijgevolg
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project wordt mogelijke onder- of overdosering vermeden.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varken

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

maximum 8 conventionale biggen

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

De biggen (max. 24u na geboorte) zullen licht ongemak ondervinden door het weghalen
bij de zeug en het transport naar de proefdierfaciliteit. Bij de experimentele procedure
zullen zij nagenoeg geen ongemak ondervinden aangezien de procedures verlopen
onder algemene verdoving, gevolgd door euthanasie met een overdosis pentobarbital
IV.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Deze pilootstudie in biggen is nodig om de technieken onder de verschillende condities
op punt te stellen zodat in de vervolgstudie met een groter aantal dieren per conditie de

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

op punt te stellen zodat in de vervolgstudie met een groter aantal dieren per conditie de
geschatte blootstelling aan de geneesmiddelen dmv computermodellen kan bijgesteld
worden en zo dus een precieze voorspelling van de dosis in pasgeboren baby's kan
bekomen worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben minimum 1 dier per conditie nodig (zuurstoftekort, koeling en een
combinatie van beide condities). Voor de controles waarbij we de techniek van het
plaatsen van de katheters en tevens de toediening van de geneesmiddelen willen op
punt stellen hebben we 2 dieren nodig. In totaal hebben we gerekend op maximum 8
dieren.

3.Verfijning (maximaal 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 pasgeboren big heeft een vergelijkbare lichaamsbouw als een pasgeboren baby itt
tot bv een rat pup, en dit is van belang voor o.a. de verspreiding van de
geneesmiddelen in de verschillende weefsels van het lichaam en bijgevolg de schatting
van de blootstelling aan deze geneesmiddelen. De techniek om zuurstoftekort te
bekomen rond de geboorte is daarenboven in dit diermodel al op punt gesteld.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle experimenten bij de biggen worden onder algemene verdoving uitgevoerd,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren vooraleer de biggen ontwaken uit de verdoving worden ze door een overdosis
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
verdovingsmiddel gedood.
minimum te beperken.

465
Niet-technische titel van het project

Studie naar de verstoring van de werking van de schildklierhormonen bij zebravislarven

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

16/11/2020 - 16/11/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maanden na afloop van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

zebravis, schildklier, zwemblaas

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Er heerst een grote publieke bezorgdheid rond het feit dat bepaalde stoffen de werking
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van hormonen kunnen verstoren. De effecten van stoffen op de werking van de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal schildklierhormonen zijn nog niet zo goed gekend. Effecten op de ontwikkeling van de
1000 karakters)
hersenen zijn wel al duidelijk aangetoond en dragen mee bij tot de bezorgdheid. Op
Europees niveau wordt er sterk ingezet op het ontwikkelen van testen om stoffen op te
sporen die de werking van de schildklierhormonenen kunnen verstoren. Om zulke
testen te ontwikkelen moeten de mechanismen die hier aan de basis liggen beter
onderzocht 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)

De resultaten van dit project zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van testen om
stoffen op te sporen die de werking van de schildklierhormonen kunnen verstoren.
Omdat de aanmaak en werking van schildklierhormonen heel gelijkaardig is bij vissen
en mensen, kunnen vissen in deze studie gebruikt worden als model voor de mens. Op
die manier kunnen testen die gebruik maken van vissen stoffen opsporen die schadelijk
zijn voor de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

120

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

Zebravislarven zullen tot 7 dagen na bevruchting blootgesteld worden aan een
chemische stof die de werking van de schildklierhormonen verstoort. We zullen eerst
verkennende experimenten uitvoeren zonder het gebruik van proefdieren op basis
waarvan we de optimale omstandigheden voor de proef zullen kiezen.
In de uiteindelijke proef verwachten we dat een deel van de larven de zwemblaas niet
zal kunnen opblazen, of dat de zwemblaas kleiner zal zijn (de zwemblaas is een met
gas gevuld orgaan dat vissen gebruiken om hun drijfvermogen te regelen). Het is
mogelijk dat larven daardoor meer energie moeten besteden aan het behouden van
hun positie in de waterkolom, maar aangezien er in het laboratorium geen roofdieren
zijn en de larven zich op deze leeftijd nog voeden met de dooier en dus niet naar eten
hoeven te zoeken verwachten we hierdoor maximaal matig ongemak. Larven zullen
gefilmd en gefotografeerd worden tijdens het experiment maar dit zal weinig tot geen
stress of ongemak veroorzaken. We verwachten in de volledige studie maximaal matig
ongemak. Op het einde van de proef worden de zebravislarven geëuthanaseerd door
middel van onmiddellijke bevriezing. Doordat de larfjes heel klein zijn (4 mm) bevriezen
ze onmiddellijk en voelen ze geen pijn. Doorgaans wordt een overdosis van een
verdovend middel gebruikt voor de euthanasie van vissen, maar jonge zebravislarfjes
zijn hier onvoldoende gevoelig voor.

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De proef zal voorafgegaan worden door een reeks proefdiervrije experimenten waarbij
al zeer veel informatie kan verzameld worden over het mechanisme van verstoring van
de werking van de schildklierhormonenen. Een dierproef is nodig om na te gaan of de
effecten op de zwemblaas blijvend zijn en relevant zijn voor de gezondheid van de
larven. Op basis van de voorafgaande experimenten kunnen de omstandigheden van
de uiteindelijke proef zeer precies gekozen worden waardoor het ongemak tot een
absoluut minimum wordt beperkt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Informatie uit voorgaande experimenten wordt gebruikt om te berekenen hoeveel dieren
nodig zijn in deze proef. Op die manier wordt het gebruik van proefdieren tot een
minimum beperkt.

3.Verfijning (maximaal 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 zebravis is een algemeen aanvaard model om de schadelijke effecten van stoffen
op het milieu te testen. De ontwikkeling van de zebravis en de mens verloopt zeer
gelijkaardig. Daarom is de zebravis ook een goed model voor het bestuderen van
effecten van schadelijke stoffen op de mens. Met dit project willen we bijdragen aan de
ontwikkeling van testen die gebruik maken van vissen om zulke effecten op te sporen.
Dit kan in de toekomst leiden tot verminderde noodzaak om knaagdieren te gebruiken.

Verklaar de maatregelen die 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 dierproef wordt uitgevoerd door bekwaam en ervaren personeel. De zebravislarven
worden gehuisvest in een incubator met constante temperatuur en optimale lichtcyclus
in zoetwater met optimale samenstelling. De larven worden zo weinig mogelijk gestoord
tijdens de proef. De dieren worden dagelijks geobserveerd en indien ernstig lijden wordt
vastgesteld zal euthanasie uitgevoerd worden.

466
Niet-technische titel van het project

microglia in tau pathologie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ziekte van Alzheimer, microglia, tau pathologie, scRNA sequencing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

De ziekte van Alzheimer is de grootste oorzaak van dementie en het aantal patiënten
zal de komende jaren alleen maar toenemen. De hersenen van patiënten zijn
gekarakteriseerd door de ophoping van slecht opgevouwen proteïnen zoals amyloide ß
en tau. Vermits tau ophoping omgekeerd schaalt met de aftakeling van patiënten en
ook voorkomt in andere hersenaandoeningen, wordt nu volop het werkingsmechanisme
onderzocht. De laatste jaren is het duidelijk geworden dat de ziekte gepaard gaat met
wijzigingen van niet-zenuwcellen, in het bijzonder microglia. De exacte bijdrage van
microglia tot de ontwikkeling van tau ophopingen is echter nog niet gekend en vormt
dan ook het onderwerp van dit onderzoek.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Uit de vele klinische studies, is gebleken dat een behandeling die zich enkel richt op het
amyloide eiwit niet volstaat. Zelfs indien de hoeveelheid amyloid daalt, wordt geen
invloed op het verstandelijk functioneren van de patienten vastgesteld. Daarom is het
dringend nodig om alternatieve doelwitten te verkennen. Vermits uit studies is gebleken
dat tau ook onafhankelijk van amyloiden betrokken kan zijn bij ziekte ontwikkeling en er
tevens unieke types van microglia worden teruggevonden in de hersenen van
patiënten, bestaat de mogelijkheid dat een behandeling (of een combinatie van
behandeling) die zich richt op deze doelwitten wel effectief zal zijn om de voortgang van
Alzheimer een halt toe te roepen of zelfs om te keren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis - mus musculus

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

B6.129P2(Cg)-Cx3cr1tm1Litt/J: 165 (25 vrouwelijke/ 140 mannelijke)
hTau.P301L: 349 (25 vrouwelijke/ 324 mannelijke)
FVB/NJ: 153 (25 vrouwelijke/ 128 mannelijke)
hTau.P301S: 154 (25 vrouwelijke/ 129 mannelijke)
C57BL/6: 129 (25 vrouwelijke/ 104 mannelijke)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 onderzoek kan opgedeeld worden in drie experimenten. In een eerste groep zullen
pups van 8-9 dagen oud ge-euthanaseerd worden waarna levende hersensneden
gemaakt zullen worden. Hier zijn er minimale negative effecten en een lage graad van
ernst van effecten (SV1-SV2).In een tweede group experimenten zullen de miroglia van
de muizen verwijded worden, gevolgd door de injectie van tau fibrillen (dit zijn de
bouwstenen van de eiwit ophopingen). Daarna zullen de muizen ge-euthanaseerd
worden nadat de overtollig bloed is weggespoeld. De graad van lijden is hier verwacht
tussen minimaal en gemiddeld, afhankelijk van het model (SV2/SV3). In een laatste set
van experimenten, zullen dezelfde procedures worden toegepast maar de muizen
zullen pas ge-euthenaseerd worden op een later tijdspunt (6 maanden). Dezelfde graad
van lijden en lot geldt voor deze muizen (SV2/SV3).

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat microglia in kweek zeer snel
activeren waarop de genen die ze tot expressie brengen veranderen. Aangezien we de
reactie van microglia willen bestuderen op een ziektebeeld, is het noodzakelijk dat de
microglia in eerste instantie niet-geactiveerd zijn en dit is, tot nu toe, enkel mogelijk
wanneer ze zich in de hersenen bevinden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor het onderdeel van de levende hersensnedes is het mogelijk om uit één brein
verschillende coupes te halen waardoor meedere behandelingen simultaan getest
kunnen worden en dus het aantal dieren vermindert. Voor de andere twee sets van
experimenten werd het aantal benodigde muizen bepaald met een statistisch
programma en wetenschappelijke literatuur om zo tot het minimaal aantal muizen te
komen.

3.Verfijning (maximaal 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 B6.129P2(Cg)-Cx3cr1tm1Litt/J hebben een groene fluorescente kleur in hun
microglia waardoor het zeer gemakkelijk is om de microglia op te volgen.
De hTau.P301L25 muis ontwikkelt tau pathologie (in een niet al te ernstige vorm en kan
gecombineerd worden met injecteren van tau fibrillen).
Deze FVB/NJ is de gezonde controle muis van de hTau.P301L25.
De hTau.P301S ontwikkelt ernstige tau pathologie en zal dus zonder injectie van
fibrillen gebruikt kunnen worden.
De C57BL/6 is de controle van de hTau.P301S muis.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Bij operatieve ingrepen worden de proefdieren nauw opgevolgd en ontvangen ze
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren pijnstilling. Verder is er nest- en speelmateriaal in de de huisvesting voorzien.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Wetenschappelijke titel van het project

De effecten van melksuiker in het dieet van kalveren op immuniteit tegen alfatoxine en
darmgezondheid

Niet-technische titel van het project

Melksuiker in het kalverdieet

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

14 weken (leeftijd op aankomst is twee weken)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kalveren, melksuiker, bloederige darmontsteking, gifstof, afweer, darmbacteriën

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Vleeskalveren ontvangen vaak melk gedurende de hele productieperiode, terwijl er
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke indicaties zijn die suggereren dat dit op meerdere fronten tegenaangewezen is. Een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van de indicaties is ‘necrohemorragische enteritis’, een dodelijke darmontsteking die
1000 karakters)
gepaard gaat met bloedingen en celdood. De letsels worden veroorzaakt door een
gifstof, geproduceerd door bacterie Clostridium perfringens . Er wordt in dit project
gekeken naar verschillende gevolgen van melksuiker in het dieet: (1) effect op de
ontwikkeling van een actieve immuniteit tegen de gifstof, (2) effect op
melksuikervertering en (3) effect op darmbacteriën. Gevolg (1) zou deels verklaren
waarom necrohemorragische enteritis voornamelijk voorkomt bij mestkalveren, (2)
verduidelijkt of melksuiker al dan niet verteerd kan worden op het einde van de
productieperiode en (3) toont aan wat de gevolgen zijn op niveau van darmbacteriën.
De verkregen informatie zal gebruikt worden bij het verbeteren van huidige kunstmelksamenstellingen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Door kennis te vergaren omtrent de effecten van melksuiker, kunnen kunstmelkvoortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke samenstellingen gericht worden aangepast. Indien de hypothesen bevestigd worden,
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project zullen dergelijke aanpassingen leiden tot betere afweer tegen de letselsveroorzakende
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal gifstof (en dus minder sterfte aan necrohemorragische enteritis) en minder doorstroom
1000 karakters)
van melksuiker naar de dikke darm. Dit laatste zal waarschijnlijk leiden tot minder gasen lactaatvorming, waardoor een belangrijke oorzaak van niet-infectieuze diarree en
darmkrampen aangepakt wordt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Rund

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

38 kalveren

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 iedere twee weken bloed genomen (telkens 5-10mL), dat is de meest
invasieve handeling. Ook voor de evaluatie van melksuikervertering wordt bloed
genomen. Hierbij worden er gedurende drie uur in totaal negen bloedstaaltjes genomen
van 5 mL. Er wordt een 'lichte' graad van ernst verwacht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Een alternatieve methode is in deze situatie niet van toepassing, omdat de in vivo
melksuikervertering en de gevolgen daarvan sterk afhankelijk zijn van factoren uit zowel

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

melksuikervertering en de gevolgen daarvan sterk afhankelijk zijn van factoren uit zowel
de dunne als dikke darm. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn de darmbacteriën,
de immuuncellen en darmbewegingen. Dit als geheel is niet na te bootsen onder in vitro
omstandigheden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

(1) Er worden meerdere hypothesen getest in dezelfde dierproef. (2) Er zijn eerst in vitro
testen uitgevoerd om de invloed van melksuiker op alfagifstof-activiteit te observeren,
(3) melksuikervertering wordt beoordeeld op basis van een melksuikertolerantie test
(vroeger werd dit gedaan met immunohistochemie, waarvoor de dieren geëuthanaseerd
moesten worden), (4) doordat euthanasie niet nodig is, kunnen dezelfde kalveren
worden gebruikt voor verschillende tijdspunten (er zijn nu dus minder dieren nodig).

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Melksuikervertering verloopt niet in alle diersoorten hetzelfde. Bij de mens komt de
leeftijdsafhankelijke lactase-afname bijvoorbeeld lang niet altijd voor. Bovendien testen
we de afweerrespons tegen alfagifstof in het kader van necro-hemorragische enteritis,
een ziekte die bij kalveren problemen oplevert. Met andere woorden: het kalf is de
doeldiersoort. De verantwoordelijke bacterie, Clostridium perfringens , produceert
diersoort-specifieke gifstoffen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Huisvesting: rubberen matten, stalverrijking (bijv. een bal), schoon drinkwater //
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren Experiment: aangezien het een voederproef betreft, zijn lijden en pijn beperkt tot het
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum. Enige 'invasieve' handeling is het nemen van bloedstalen.
minimum te beperken.
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Titel van het project

effect van verdoving en kracht op heupuitslagen en echografisch
onderzoek van lymfeknopen

Looptijd van het project

5 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

verdoving, heupdysplasie, lymfeknopen, echografie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Heupdysplasie is een aandoening die ontstaat doordat honden geboren
wetenschappelijke
onbekenden,
of worden met een heupgewricht waar te veel rek opzit. Dit is een
wetenschappelijke of
klinische noden
die veelvoorkomende aandoening, maar wordt niet altijd opgemerkt met de
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
huidige radiografische opnames. Het doel van ons project is om meer
kennis op te doen over de kracht en verdoving noodzaklijk om een
nieuwe radiografische opname te maken. Deze opname toont beter de
rek van het heupgewricht aan en is dus een betere techniek om de
aandoening op te sporen. In een tweede onderzoek zal een soort
echografie van de normale lymfeknopen van de hond uitgevoerd worden.

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

Met de kennis over de nieuwe radiografische techniek zal een betere
verdoving van de honden gebruikt worden tijdens de test, waardoor de
resultaten juister zijn. Ook zal de kennis over de kracht om de
radiografische opname uit te voeren ervoor zorgen dat dierenartsen beter
opgeleid worden. Eventueel zal dit proces niet meer door een persoon
moeten uitgevoerd worden. Hierdoor zal er niemand meer in de
radiografische straling moeten staan gedurende deze routinetesten bij
honden. Uit het tweede onderzoek zal men kennis over de normale
waarden van een nieuw soort echografie opdoen bij normale lymfeknopen
bij honden.

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?

De proef zal op 10 honden uitgevoerd worden.

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

De honden zullen verdoofd worden door een ervaren dierenarts en op de
gebruikelijke manier telkens met een verschillend verdovingsmiddel.
Daarna zullen er enkele radiografische opnames van de honden
genomen worden. Hierna zal een echografie van de lymfeknopen
uitgevoerd worden. Uit ervaring verwachten we niet dat de honden hier
ongemak van zullen ondervinden. De honden worden uiteindelijk
geadopteerd.

De resultaten zullen verder gebruikt worden voor de screening van
honden op heupdysplasie. Heupdysplasie is een typische aandoening bij
de hond. Verschillende diersoorten hebben een verschillende reactie op
de producten van de verdoving. Er bestaan tot op heden geen modellen
die dit op betrouwbare wijze kunnen nabootsen. Het is noodzakelijk om
de studie bij dezelfde diersoort, de hond, uit te voeren. Er kan geen
dierloze methode gebruikt worden. Dit geldt ook voor het tweede
onderzoek naar de normale waarden van normale lymfekonopen bij
honden.
We hebben op voorhand een statistische analyse gemaakt om het
minimum aantal dieren te bepalen. Dit aantal is noodzakelijk om

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum aantal dieren te bepalen. Dit aantal is noodzakelijk om
betrouwbare resultaten te bekomen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

Aangezien heupdysplasie veel voorkomt bij honden en de resultaten
gebruikt zullen worden om een standaard verdovingsschema op te stellen
voor de routine test en er een minimum kracht zal vastgelegd worden om
een bruikbare stress-radiografie te bekomen, hebben we de hond als
diersoort gekozen. De handelingen worden uitgevoerd onder diepe
verdoving. Tijdens de onderzoeken houden verschillende dierenartsen
toezicht op eventuele pijn of ongemak. Indien nodig, wordt de studie
onmiddellijk stopgezet. Tussen de onderzoeken zijn de verantwoordelijke
van de studie beschikbaar voor vragen.
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Niet-technische titel van het project

Evaluatie van genetisch vaccin in kippen toegediend via het ei

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

kip, vaccinatie, gentherapie, mRNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project zal bekenen worden of kippen via het ei gevaccineerd kunnen worden
door gebruik te maken van een genetisch (=mRNA) vaccin. mRNA vaccinatie heeft
nl verschillende voordelen: voor de productie van deze vaccins zijn geen levende
orgnanismen nodig. Het is een veilige toepassing en ook erg efficient, aangezien
het resulteert in een snelle opbouw van afweer. Deze vaccinatiemethode werd
reeds onderzocht in andere diersoorten, maar nog niet in de kip.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 deze vaccinatieroute werkzaam blijkt bij de kip, kan dit nieuw
vaccinatieplatform leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaccins om bescherming
te bieden tegen belangrijke bacteriele en virale ziekten die de gezondheid van
kippen in het gedrang brengen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

braadkippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Maximaal zullen 30 dieren worden gebruikt

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

De vaccinatie zelf gebeurt door middel van een injectie in het ei waarbij slechts een
licht ongemak verwacht wordt. De vaccinatierespons wordt gemeten bij levende
dieren op een latere leeftijd na uitkomst uit het ei. Dit gebeurt op niet-invasieve
wijze door middel van een lichtmetend toestel genaamd IVIS. Deze procedure valt
te vergelijken met het maken van een foto in een lichtdichte kast. Hierbij wordt het
dier verdoofd (via gasanesthesie), niet omdat de procedure pijnlijk is of ongemak
bezorgt, maar omdat het dier stil moet blijven zitten gedurende de meting. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De werkzaamheid van het vaccin moet worden nagegaan in het doeldier. Het is bij
kippen dat deze vaccinatietoepassing in de praktijk zullen worden aangewend.

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

kippen dat deze vaccinatietoepassing in de praktijk zullen worden aangewend.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het nagaan optimale samenstelling van het vaccin is een pilootstudie. Er zijn geen
data voorhanden om te berekenen hoeveel dieren nodig zullen zijn. Gebaseerd op
experimenten uit het verleden bij andere diersoorten lijken groepen van zes dieren
voldoende te zijn om zinvolle 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.

Het is bij de kip dat deze vaccinatietoepassing zal worden aangewend in de
praktijk.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve effecten op het welzijn van
de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot
een minimum te beperken.

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.

470
Niet-technische titel van het project

Testen van een wateroplosbaar ontwormingsmiddel bij de behandeling van kippen
tegen maag-darmwormen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 weken per proef (2 proeven)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, in principe zullen alle resultaten in de maand na euthanasie bekend zijn. Op basis
hiervan zal dan de retrospectieve analyse ingediend worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Pluimvee / maagdarmwormen / ontworming / drinkwater

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

je

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In recente jaren ziet men in de pluimveehouderij een overgang naar minder intensieve
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke systemen (op vraag van de consument die begaan is met het welzijn van de dieren en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal door de aangepaste wetgeving). Hierdoor is er meer contact tussen zowel de dieren
1000 karakters)
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. Hierbij moeten 2 onafhankelijke proeven gedaan
worden met parasieten uit het veld (pluimveebedrijven) waarbij kan aangetoond worden
dat de behandeling werkt. Pas dan kan en mag vemeld worden op de bijsluiter van een
geneesmiddel dat het effectief werkt tegen deze parasieten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Voor deze proef zullen kippen gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er worden per proef 18 kippen gebruikt en deze proef zal twee maal uitgevoerd worden.
In totaal zulen dus 36 kippen 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?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

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

bijgevolg enkel bij de kip zelf gebeuren. Het geneesmiddel wordt geëvalueerd om te
dienen als behandeling voor pluimvee.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Op basis van data over het aantal aanwezige parasieten in gelijkaardige studies in het
verleden, is via statistische analyse bepaald dat minstens 9 dieren per groep nodig zijn
om voldoende resultaten te kunnen behalen voor een correcte interpretatie.

3.Verfijning (maximaal 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 parasieten zijn gastheerspecifiek en komen bijgevolg enkel voor in pluimvee.

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Niet-technische titel van het project

Practicum 'eieren uitbroeden en procescontrole'.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

16/03/2020 - 4/05/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, voor de start van het volgende academiejaar.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Eieren, uitbroeden, practicum, experimenteel leren,

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Via dit practicum willen wij studenten 'biowetenschappen' praktische inzichten laten
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verwerven rond voortplantingsfysiologie. Studenten moeten verschillende parameters
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal opvolgen die van belang zijn voor een succesvolle broedcyclus. In functie van deze
1000 karakters)
waarnemingen worden bepaalde instellingen van de broedmachine gewijzigd,
voorspellingen gemaakt (uitkippingsmoment, gewicht van de eieren), en de invloed van
de eikwaliteit op het uitkippingsproces bepaald. De studenten leren op deze manier een
professionele sturing van een levend proces aan. Ze leren ook omgaan met levende
dieren, en passen de theoretische kennis toe.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 studenten krijgen op deze manier de kans om praktische ervaring op te doen. Het
sturen van een biologisch proces is een belangrijke vaardigheid voor een ingenieur in
de dierlijke productie. Het gebruik van meerdere sensoren tijdens het broedproces laat
toe om de studenten vertrouwd te maken met een cijfermatige aanpak. De sensoren
zijn heel recente innovaties in de sector, en het gecombineerd toepassen van al deze
sensoren op laboschaal heeft een meerwaarde voor de fabrikant van deze sensoren.
Dit helpt de fabrikant namelijk om het broedproces van eieren nog beter op te volgen,
met als doel de vitaliteit van kuikens te bevorderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

eieren van kippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

288 eieren en ééndagskuikens

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden geen handelingen verricht die een negatief effect kunnen hebben op de
eieren of kuikens. De dieren zullen dus maximaal een lichte graad van ongemak
ervaren. De eieren en kuikens worden individueel gewogen, en het voorkomen en
gedrag van elk kuiken wordt visueel beoordeeld na het uitkippen. Er worden geen
eieren vroegtijdig opengemaakt of kuikens geëuthanaseerd. Meteen nadat alle eieren
zijn uitgekipt wordt het practicum stopgezet, en worden de kuikens verder
grootgebracht door twee particuliere pluimveehouders. Voor dit practicum worden geen
dieren geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De doelstelling is om onze studenten vertrouwd te maken met het monitoren van een
levend proces, het omgaan met dieren, en het toepassen van de theoretische kennis

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

levend proces, het omgaan met dieren, en het toepassen van de theoretische kennis
rond embryologie en voortplantingsfysiologie. We beschouwen dit practicum als een
goed controleerbaar proces, waardoor het ongemak voor dieren sterk wordt beperkt.
Aangezien onze studenten later in het werkveld in contact komen met dieren, is het dan
ook van belang dat zij dit in hun opleiding hebben ervaren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

In hoofdzaak wordt gewerkt met eieren, wat het aantal handelingen met levende dieren
dus beperkt. Eens alle eieren zijn uitgebroed wordt het practicum stopgezet. Er wordt
met semiprofessionele incubatoren gewerkt op laboschaal, zodat slechts een beperkt
aantal eieren worden uitgebroed.

3.Verfijning (maximaal 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 ontwikkeling van een embryo in een ei is een relevant voorbeeld om de kennis rond
embryologie toe te passen. De omstandigheden waarin het uitbroeden gebeurt zijn ook
heel goed omschreven, wat het mogelijk maakt voor studenten om op een duidelijke
manier een levend proces te leren monitoren. Daarnaast zijn er in dit practicum tal van
sensoren voorzien om het broedproces op te volgen. Hierdoor kan men ook het
dierenwelzijn tijdens het practicum goed opvolgen. De pluimveesector is één van de
sectoren waarin onze studenten later te werk worden gesteld.

Verklaar de maatregelen die 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 studenten staan onder directe controle van de practicumbegeleiders. Het
broedproces wordt door meerdere sensoren en camera's opgevolgd. De kwaliteit van
de eieren wordt op meerdere momenten gecontroleerd. Er wordt niet verwacht dat de
embryo’s of kuikens op een bepaald moment pijn, lijden, angst of blijvende schade
zullen ondervinden. Er wordt op toegezien dat de studenten op een ethische en
verantwoorde manier omgaan met de eieren. De verzorging van de kuikens wordt
uitgevoerd door een proefdierdeskundige, en niet door de studenten zelf.
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Niet-technische titel van het project

Evaluatie van nieuwe sensor voor suiker, lactaat en ketonen bij varkens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020, 2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen het jaar na beëindigen van het experiment.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Met dit experiment zullen we nagaan of onze sensor in staat is om correct de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke concentratie lactaat, ketonen en suiker te meten in het lichaam. Verder zal dit
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal experiment ook gebruikt worden om de veiligheid van onze sensor na te gaan voor het
1000 karakters)
eerste gebruik in mensen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onze sensor zal een grote vooruitgang betekenen voor personen met suikerziekte. Het
controleren van de suikerwaarde, lactaat en ketonen in het lichaam is van groot belang
voor correcte behandeling van de aandoening. Momenteel bestaat er geen sensor die
deze stoffen voortdurend kan meten in het bloed.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Göttingen minipigs

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

42

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

Er worden milde negatieve effecten verwacht voor de dieren. Dit is ten gevolge van de
operatie waarbij de sensor onderhuids wordt geplaatst en verwijderd. De dieren zullen
weinig tot geen last ondervinden van de experimenten om de suikerwaarde, lactaat en
ketonen te bepalen.
Na afloop van de experimenten, zullen de dieren afgestaan worden ter adoptie. Hierbij
moeten we rekening houden met de voorwaarden van de leverancier. Indien het
onmogelijk is om een geschikte adoptieplaats te vinden, zullen de dieren worden
geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De sensor werd reeds grondig getest in het labo, maar er is geen alternatief
beschikbaar dat de prestatie van de sensor op dezelfde manier kan testen als in het

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

beschikbaar dat de prestatie van de sensor op dezelfde manier kan testen als in het
levend dier. Er zijn vele factoren die ervoor zorgen dat we genoodzaakt zijn om met
levende dieren te werken. De afweerreactie van het lichaam op het lichaamsvreemde
materiaal is bijvoorbeeld van groot belang en kan niet nagebootst worden in het labo.
Bovendien vereist de ISO 10993 standaard dat er veiligheidstesten worden uitgevoerd
op dieren alvorens de sensor bij mensen mag worden geplaatst.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We gebruiken het minimum aantal dieren vermeld in de ISO standaard. Verder wordt de
prestatie van de sensor geëvalueerd op een minimum van 6 dieren om verschillen
tussen de dieren in rekening te nemen.
Om het totaal aantal proefdieren te verminderen worden dieren hergebruikt van Sanofi
in Duitsland.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er werd gekozen voor het varken omdat de huid van het varken het meest aanleunt bij
de huid van de mens in termen van dikheid en opbouw. Ook het algemeen
metabolisme leunt sterk aan bij dat van de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen minstens 14 dagen bij ons verblijven alvorens de experimenten van
start gaan. Hierdoor krijgen de dieren de kans om te wennen aan hun nieuwe omgeving
en de verzorgers. Verder zullen de dieren steeds medicatie krijgen tegen de pijn na
elke operatie.

473
Titel van het project
Looptijd van het project

Gebruik van runderen, geit en schaap voor klinisch onderwijs en
kliniekwerk
1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

klinisch onderwijs - onderwijsdieren - rund - practica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Er worden runderen, een geit en een schaap gebruikt om studenten in de
wetenschappelijke
onbekenden,
of diergeneeskunde het onderzoek van een levende dieren aan te leren. Die
wetenschappelijke of
klinische noden
die onderzoeken omvatten onder andere het beluisteren van het hart met een
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
stethoscoop, het voelen naar gewrichten en ledematen, het kijken in de
mond, het onderzoek van longen en darmen, kijken in de mond en het
uitvoeren van echografie van het hart en de buik. Daarnaast staan deze
dieren ook in als bloeddonor voor zieke dieren.

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

De voordelen van het gebruik van onderwijsdieren zijn enerzijds dat de
studenten vertrouwd raken met het onderzoek van een levend dier
vooraleer ze een ziek dier gaan onderzoeken en anderzijds zijn de
onderwijsdieren heel vertrouwd met deze onderzoeken zodat de opleiding
van de studenten in alle veiligheid zowel voor dier als voor de student kan
verlopen.

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?

Er staan een vijftal dieren ter beschikking voor deze onderzoeken.

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Er zijn geen negatieve effecten voor de dieren aangezien het gaat om
hele gewone onderzoeken die uitgevoerd worden door de studenten. Het
kan vergeleken worden met het onderzoek dat een huisdokter uitvoert bij
een patiënt. De dieren blijven op de faculteit en worden ieder jaar voor
deze onderzoeken gebruikt. In de zomer gaan ze op vakantie in de weide.

De opleiding van de studenten gebeurt in het begin op preparaten,
modellen en via de computer, maar uiteindelijk moet de stap gezet
worden naar een levend dier om de opleiding af te maken. Een model kan
bepaalde handelingen simuleren, maar de interactie met een levend
wezen kan enkel met een levend wezen geoefend worden.

Het gebruik van preparaten, modellen en dergelijke zorgt ervoor dat er
aan het einde van de opleiding slechts een beperkt aantal onderwijsdieren

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het aan het einde van de opleiding slechts een beperkt aantal onderwijsdieren
nodig is.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Om het onderzoek van een rund, geit of schaap aan te leren, moet
uiteraard een dier gebruikt worden. De onderzoeken die op de dieren
uitgevoerd worden, zijn de klassieke onderzoeken die bij elke patient
uitgevoerd worden. Men heeft voordien reeds geobserveerd dat dieren
weinig ongemak ondervinden van deze basisonderzoeken. Indien nodig
wordt een kalmeermiddel toegediend, vooral om de veiligheid van het dier
en de studenten te garanderen.
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Niet-technische titel van het project

Acute toxiciteitstesten met behulp van regenboogforel en zebravis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

06/04/2020 tot 05/04/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, bij het eindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

viseitest, vistest, geleidbaarheid toxiciteit

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 ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Deze testen zijn nodig om afvalwaters met een hoge geleidbaarheid te kunnen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke onderwerpen aan een aquatische toxiciteitstest met hogere organismen. Indien de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal geleidbaarheid laag is gebruiken we de viseitest, waar geen roefdieren meer nodig zijn
1000 karakters)
in de test zelf.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 uitgevoerde testen zijn testen er om de milieu-impact van een bepaalde lozing te
gaan beoordelen. Er zijn een aantal klanten die met de gegevens van de testen die we
hebben uitgevoerd verder de waterzuivering op punt hebben gesteld. Hierdoor is de
toxiciteit van hun afvalwater enorm gedaald

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Regenboogforel en zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

600 Regenboogforel en 50 zebravis per jaar
3 000 Regenboogforel en 250 zebravis voor het volledige project (over 5 jaar)

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

1 = Licht --> Testorganismen die uit de controle oplossing komen (viswater), en
waarvan de mortaliteit <10% bedraagt.
2= Matig--> Testorganismen die uit een te testen water komen, maar waarbij geen
sterfte wordt waargenomen op het einde van de test (na 96 uur).
3= Ernstig--> Testorganismen die in een test gebruikt worden, en waarbij een bepaalde
sterfte (>10%) wordt waargenomen. (Hierbij worden aan alle vissen in deze aquarium
een score ernstig toegediend).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De viseitest is de alternatieve test voor de vistest.
Deze test is echter gelimiteerd voor zoetwater testen. Van zodra de geleidbaarheid

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

Deze test is echter gelimiteerd voor zoetwater testen. Van zodra de geleidbaarheid
groter is dan 14.000 µS/cm kunnen we deze niet meer uitvoeren.
Deze alternatieve test heeft voor project 2018/70 een besparing van 4330 proefdieren
betekend.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Enkel indien de viseitest geen oplossing kan bieden gebruiken we de vistest waarbij
proefdieren nodig zijn. Zonder deze testen kunnen we geen beeld maken over de
toxiciteit in het aquatisch milieu

3.Verfijning (maximaal 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 gaat hier om wettelijk vastgelegde testen. Het gebruikte testorganisme is eveneens
vastgelegd.

Verklaar de maatregelen die 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 in groep gehuisvest. Dit zowel als ze in onze stock zitten, als tijdens
de testuitvoering. Van zodra een test is afgelopen (op 96u) gaan we de dieren met een
ernstscore matig en ernstig euthanaseren. Dit om het mogelijk lijden tot een minimum te
beperken.
In de stockaquariums is er kooiverrijking aanwezig. Dit in de vorm van vlotters of
planten, er is een stroming in het water aanwezig en de temperatuur is aangepast aan
de vissoort. Dit alles om een zo een natuurlijk mogelijke omgeving te creëren.
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Niet-technische titel van het project

Optimaliseren van de galzurentest voor en na een maaltijd en bepaling van
referentiewaarden voor galzuren gemeten na een maaltijd en de lidocainetest bij
gezonde honden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/02/2020 - 31/01/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gepaarde galzurentest, lidocaine, levershunt, leverfunctietest, referentiewaarden, hond

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Galzuren zijn de belangrijkste bestanddelen van de gal, ze worden in de lever gevormd
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke uit cholesterol. Het is reeds bekend dat galzuren een belangrijke factor spelen in de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal diagnostiek van honden met een levershunt. Om een betrouwbare diagnose te stellen
1000 karakters)
is het belangrijk dat normaalwaarden van galzuren voor en na een maaltijd gekend zijn
bij een groep gezonde honden. Het doel van dit onderzoek is bovendien het bepalen
van de optimale voeding (hoeveelheid en type) voor de galzurentest. Tegelijkertijd
zullen de referentiewaarden voor een nieuwere, alternatieve leverfunctietest waarbij
een kleine dosis lidocaine (een veelgebruikte pijnstiller) ingespoten wordt, bepaald
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)

Om de diagnostiek van leveraandoeningen en in het bijzonder levershunts te
optimaliseren is het belangrijk om een betrouwbare test voorhanden te hebben. Er
wordt gezocht naar het beste type en de optimale hoeveelheid voeder die toegediend
moet worden aan honden om een optimale contractie van de galblaas uit te lokken en
zo de meest gevoelige galzurentest te bekomen. Omdat ondertussen aangetoond werd
dat bij patiënten die geopereerd werden aan een levershunt een nieuwere
leverfunctietest, de lidocainetest, gevoelige en juiste resultaten oplevert, zullen
tegelijkertijd ook voor deze test normaalwaarden bij honden worden bepaald.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

40 honden waarbij aangetoond werd via klinisch onderzoek, bloedanalyse en
echografie van de buik dat ze gezond zijn.

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

De aanwezigheid van de eigenaar bij de hond is ten alle tijden mogelijk gedurende alle
procedures. De eigenaar heeft echter ook de mogelijkheid om de hond zonder zijn
aanwezigheid te hospitaliseren in de kliniek. Het maximaal verwachte negatief effect is
ongemak bij het inbrengen van een dunne naald om bloed af te nemen en het eenmalig
plaatsen van een fijne katheter. De graad van ernst is dan ook mild. Na het onderzoek
gaan de honden mee met de eigenaar terug naar huis.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Om betrouwbare normaalwaarden van deze leverfunctieteste bij gezonde honden te
bekomen is het belangrijk om te werken met dezelfde diersoort.

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

bekomen is het belangrijk om te werken met dezelfde diersoort.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om betrouwbare normaalwaarden van deze leverfunctieteste bij gezonde honden te
bekomen is het belangrijk om de controlegroep groot genoeg te kiezen. Vooraleer een
klinisch laboratorium referentiewaarden mag vermelden, moeten er 40 gezonde honden
getest 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.

Het project draait om de diagnostiek van levershunt bij honden omdat deze
aandoening, binnen de gezelschapsdieren, het vaakst voorkomt bij honden. Daarom is
het belangrijk om binnen dit project dezelfde diersoort te onderzoeken. De eigenaar kan
desgewenst ten allen tijde bij zijn hond blijven om zo het comfort van het dier te
maximaliseren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

476
Titel van het project
Effect van boterzuur producerende bacteriën ter bescherming van vleeskippen bij
infectie met Salmonella Enteritidis
Looptijd van het project
12 dagen
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Salmonella/ boterzuur / vleeskip
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze proef is om na te gaan of dagelijkse toediening van
wetenschappelijke
onbekenden,
of boterzuurproducerende bacteriën aan kippen geïnfecteerd met Salmonella, het aantal
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die Salmonella bacteriën in de darm kan verminderen
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De boterzuurproducerende bacteriën die in staat zijn het aantal Salmonella bacteriën te
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan verminderen, kunnen op de markt worden gebracht ter bescherming van vleeskippen en
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of bij uitbreiding de mens
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?

250 vleeskippen
De dieren zullen dagelijks oraal de boterzuurproducerende bacterie toegediend krijgen.
Op dag 8 zullen ze oraal geïnfecteerd worden met Salmonella Enteritidis. Infecties met
Salmonella veroorzaken weinig tot geen symptomen bij kippen, vandaar dat wordt
aangenomen dat de ernstgraad laag zal zijn.

Toepassing van de 3Vs
Het doel van deze proef is om na te gaan of het toedienen van boterzuurproducerende
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te bacteriën bescherming kan bieden aan vleeskippen bij infectie met Salmonella. Dit effect
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze kan niet worden nagebootst in een niet dier model.
methode kan gebruikt worden.

Het aantal benodigde dieren werd via een formule bepaald die het statistisch vereiste
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het aantal dieren berekent zodat vanuit wetenschappelijk oogpunt relevante resultaten
kunnen worden bekomen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Het doel van deze proef is om na te gaan of het toedienen van boterzuurproducerende
bacteriën bescherming kan bieden aan vleeskippen bij infectie met Salmonella, vandaar

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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.

bacteriën bescherming kan bieden aan vleeskippen bij infectie met Salmonella, vandaar
dat in dit experiment ook vleeskippen worden gebruikt. De dieren zullen een minimaal
ongemak ondervinden aangezien Salmonella infecties weinig of geen symptomen bij
pluimvee veroorzaken.

477
Niet-technische titel van het project

Het nemen van biologische stalen bij honden met kanker die geen chirurgie zullen
ondergaan als onderdeel van de behandeling

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)

Staalname, bloed, kankerweefsel, hond, kanker, diagnostische test, circulerend tumor
DNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het hoofddoel van deze studie is het verzamelen van biologische stalen van bloed om
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de ontwikkeling van een bloedtest te ondersteunen om circulerend tumor DNA aan te
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal tonen in plasma. De bloedstalen genomen tijdens het eerste bezoek zullen worden
1000 karakters)
bestudeerd op veranderingen in niet-celgebonden DNA en worden vergeleken met de
bloedstalen die worden genomen tijdens de vervolgbezoeken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

DNA-fragmenten uit tumorcellen aanwezig in het bloed kunnen nu worden opgespoord
dankzij de vooruitgang in DNA-extractie- en sequencingtechnologieën. Het analyseren
van fragmenten van DNA in plasma kan snellere, minder invasieve en goedkopere
manieren bieden om kanker bij honden op te sporen en te karakteriseren. Hierdoor
kunnen we kanker bij de honbd eerder detecteren, wat de overlevingskansen van de
honden zal vergroten omdat er sneller tot behandelen zal overgegaan worden.
Bovendien houdt deze studie een ander voordeel in omdat de honden op regelmatige
tijdstippen bij de dierenarts zullen worden aangeboden waardoor hun probleem goed
opgevolgd zal worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden van alle rassen, mannelijk of vrouwelijk, bij wie een kwaadaardige massa
vastgesteld werd die niet chirurgisch wordt verwijderd

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

10

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

De enige extra handeling is het nemen van extra bloedstalen. Bloedname is een routine
handeling voor een dierenarts gezelschapsdieren en zal hoogtens tijdelijk ongemak en
mogelijks aanleiding geven tot een blauwe plek ter hoogte van de plaats van
aanprikken van de ader.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Dit werk is geen experimenteel onderzoek, het gaat alleen om stalen van bloed van
huisdieren. Deze stalen zullen worden gebruikt om een test te ontwikkelen die tumor-

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

huisdieren. Deze stalen zullen worden gebruikt om een test te ontwikkelen die tumorDNA kan opsporen dat in het bloed circuleert, om de diagnose van kanker bij honden te
vergemakkelijken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

25 praktijken in de Verenigde Staten, Europa en Canada nemen deel aan dit onderzoek
om in totaal 250 dieren te bereiken (aantal vereiste onderwerpen berekend door de
sponsor)

3.Verfijning (maximaal 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 doel is om een test te ontwikkelen die makkelijker en sneller kanker bij honden op
te sporen. We zullen daarom bloedstalen verzamelen bij honden die zullen worden
gebruikt om deze test voor honden te ontwikkelen en te optimaliseren. Deze stalen
zullen worden genomen van toekomstige gebruikers van deze test, dwz honden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het zijn eigenaarshonden, het bloed zal in rustige omstandigheden worden genomen,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren desgewenst in bijzijn van de eigenaar, en onmiddellijk daarna kunnen ze weer naar
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
huis vertrekken.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Het nemen van biologische stalen bij honden vooraleer biopsie of chirurgische
verwijdering van een vermeende of gekende kanker

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)

Staalname, bloed, kankerweefsel, biopsie, hond, kanker, diagnostische test, circulerend
tumor DNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het hoofddoel van deze studie is het verzamelen van biologische stalen van bloed en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke weefsel om de ontwikkeling van een bloedtest te ondersteunen om circulerend tumor
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal DNA aan te tonen in plasma. De bloedstalen genomen tijdens het eerste bezoek zullen
1000 karakters)
worden bestuderd op veranderingen in niet-celgebonen DNA en worden vergeleken
met de bloedstalen die worden genomen tijdens het vervolgbezoek. De weefselstalen
worden vergeleken met het bloedstaal tijdens het eerste bezoek.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

DNA-fragmenten uit tumorcellen aanwezig in het bloed kunnen nu worden opgespoord
dankzij de vooruitgang in DNA-extractie- en sequencingtechnologieën. Het analyseren
van fragmenten van DNA in plasma kan snellere, minder invasieve en goedkopere
manieren bieden om kanker bij honden op te sporen en te karakteriseren. Hierdoor
kunnen we kanker bij de honbd eerder detecteren, wat de overlevingskansen van de
honden zal vergroten omdat er sneller tot behandelen zal overgegaan worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden van alle rassen, mannelijk of vrouwelijk, bij wie een biopsie of een operatie om
de (vermoedelijk) kwaadaardige massa te verwijderen ingepland werd

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

10 per praktijk

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 enige extra handeling is het nemen van extra bloedstalen. Bloedname is een routine
handeling voor een dierenarts gezelschapsdieren en zal hoogtens tijdelijk ongemak en
mogelijks aanleiding geven tot een blauwe plek ter hoogte van de plaats van
aanprikken van de ader. Het nemen van een weefselstaal gebeurt pas nadat er een
biopsie of chirurgische verwijdering plaatsvond dus dat heeft geen invloed op het
welzijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Dit werk is geen experimenteel onderzoek, het gaat alleen om stalen van bloed en
weefsels van huisdieren. Deze stalen zullen worden gebruikt om een test te

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

weefsels van huisdieren. Deze stalen zullen worden gebruikt om een test te
ontwikkelen die tumor-DNA kan opsporen dat in het bloed circuleert, om de diagnose
van kanker bij honden te vergemakkelijken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

25 praktijken in de Verenigde Staten, Europa en Canada nemen deel aan dit onderzoek
om in totaal 250 dieren te bereiken (aantal vereiste onderwerpen berekend door de
sponsor)

3.Verfijning (maximaal 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 doel is om een test te ontwikkelen die makkelijker en sneller kanker bij honden op
te sporen. We zullen daarom bloed- en weefselstalen verzamelen bij honden die zullen
worden gebruikt om deze test voor honden te ontwikkelen en te optimaliseren. Deze
stalen zullen worden genomen van toekomstige gebruikers van deze test, dwz honden.

Verklaar de maatregelen die 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 zijn eigenaarshonden, het bloed zal in rustige omstandigheden worden genomen,
desgewenst in bijzijn van de eigenaar, en onmiddellijk daarna kunnen ze weer naar
huis vertrekken. Het nemen van een weefselstaal gebeurt pas nadat er een biopsie of
chirurgische verwijdering plaatsvond dus dat heeft geen invloed op het welzijn.

479
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van de werking van een antibacterieel eiwit tegenover een bacteriële infectie
bij kippen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 01/01/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kippen, bacteriën, ziektepreventie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Escherichia coli (E. coli) infecties zijn wereldwijd een bedreiging voor het welzijn van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke vogels en zij vormen een economisch probleem voor de pluimveeindustrie. Escherichia
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal coli (APEC) kan colibacillose veroorzaken. De infectie begint meestal in de luchtwegen
1000 karakters)
door inademing van stof dat besmet is met E. coli. De bacterie verspreid zich dan via
het bloed verder in het lichaam van de vogel en veroorzaakt sterfte.
Op dit moment wordt de infectie bestreden met antibiotica maar vanwege de
toenemende antibioticaresistentie moeten we op zoek gaan naar andere middelen om
de ziekte te bestrijden. In dit project willen we een nieuw natuurlijk antibacterieel eiwit
gebruiken en kijken of dit product in staat is om kippen te beschermen tegenover deze
E. coli infectie.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 nieuwe natuurlijke antibacterieel middel werkt tegenover E. coli zal het
dierwelzijn in de kippenbedrijven verbeteren, alsook de financiële gezondheid van het
pluimveebedrijf. Het gebruik van dit product kan het antibioticumgebruik ook doen
verminderen wat mens en milieu ten goede komt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Kippen,

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

88

In het kader van de handelingen die met de dieren
Handelingen zullen licht of matig ongemak veroorzaken bij de kippen. Alle dieren zullen
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
aan het einde van het experiment geëuthanaseerd worden door een overdosis van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
sterk verdovend slaapmiddel te laten inademen.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Nieuwe geneesmiddelen voor de kip moeten uitgetest worden in de kip. Dit kan niet op
een alternatieve dierloze wijze. De wisselwerking tussen de bacterie en het dier en de
werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel kan niet onderzocht worden op een
alternatieve wijze.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We trachten om aan de hand van in vitro experimenten op kippencellen in het
laboratorium reeds een eerste selectie te maken van een werkzame en veilige dosis
van het geneesmiddel. Om rekenkundig relevante data te verkrijgen hebben we een
representatief aantal van 7 dieren nodig en drie herhalingen. Indien minder dieren
gebruikt zouden worden is de kans groter dat er geen sluitende resultaten bekomen
zouden worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

De kip is het dier waar het geneesmiddel uiteindelijk voor ontwikkeld wordt. Er wordt
dagelijks gecontroleerd voor fysieke ongemakken. Duidelijk lijden wordt niet verwacht

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

dagelijks gecontroleerd voor fysieke ongemakken. Duidelijk lijden wordt niet verwacht
door de handelingen die wij uitvoeren. Mogelijk kunnen de kippen licht tot matig
ongemak hebben van de infectie zelf.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het welzijn van de dieren, de stalparameters en -voorzieningen zullen dagelijks
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gecontroleerd worden. Het geneesmiddel wordt toegediend via de natuurlijke
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
ademhaling en dit veroorzaakt geen last voor het dier.
minimum te beperken.

480
Niet-technische titel van het project

In stand houden / kweken van een genetisch gemanipuleerde muizenlijn die een
luciferase reportergen draagt, dat bij ontsteking tot expressie komt samen met het NFκB gen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/1/2020 - 31/12/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muis, transgeen, kweek, NF-κB

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek

neen
neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
We willen een actieve kweek van NF-κB reporter (= een luciferase reportergen is
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gekoppeld aan het NF-κB gen), Tyr-/- (= albino) muizen behouden om uiteindelijk ons
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal streefdoel van 100 vrouwelijke reportermuizen te bereiken. We doen dit met het oog op
1000 karakters)
toekomstige experimenten en internationale projecten/samenwerkingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In het verleden bleek deze muisreporterlijn alvast zeer geschikt en succesvol voor ons
onderzoek rond melkklierinfectie (zie o.a. EC2011/042). Het behouden van deze
muisreporterlijn zal ons toelaten om het onderzoek rond melkklierinfectie binnen onze
onderzoeksgroep verder te zetten, maar eveneens verder uit te breiden naar
borstkanker waarbij het NF-κB gen ook een belangrijke functie vervult.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

100

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

De reportermuizen krijgen een éénmalige injectie toegediend in de buik aan de hand
van een fijne naald. De muizen worden daarna tien minuten pijnloos onder algemene
verdoving (gasanesthesie) gehouden, waarbij hun daling in lichaamstemperatuur wordt
opgevangen door een warmtekussen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Deze reportermuislijn laat ons toe om met hoge betrouwbaarheid en zonder muizen op
elk meetpunt op te offeren, de invloed van Nuclear Factor kappa B (NF-κB) te

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

elk meetpunt op te offeren, de invloed van Nuclear Factor kappa B (NF-κB) te
bestuderen in de ziekteprocessen van melkklierinfectie en borstkanker. Deze
reportermuislijn werd reeds met succes in eerdere studies gebruikt en blijft momenteel
het meest betrouwbare en relevante middel om wetenschappelijk onderzoek naar de rol
van NF-κB in de voorheen vermeldde ziekteprocessen te verrichten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We zullen de muisreporterlijn aanhouden om uiteindelijk 100 vrouwelijke
reportermuizen te bekomen. Om een overschot aan muizen te vermijden, zal een strikte
organisatie van het kweekprogramma worden toegepast, waarbij er maximaal 5
koppeltjes (bestaande uit 1 mannelijke muis en 1 vrouwelijke muis) tegelijk worden
ingezet om te kweken. Gedurende de kweek wordt dagelijks nagegaan of er nieuwe
muizen geboren worden en hoe het gesteld is met hun algemeen welzijn.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Door deze reportergentechniek kan elk dier voor langere tijd opgevolgd worden,
waardoor het doden van muizen op verschillende tijdstippen overbodig wordt en dus
het aantal benodigde proefdieren vermindert. De beeldvorming gebeurt onder
algemene verdoving (gasanesthesie) en de daling in lichaamstemperatuur die door de
verdoving wordt veroorzaakt zal worden opgevangen door een warmtekussen. Bij de
huisvesting wordt uitgebreide kooiverrijking, zoals mouse swings, mouse houses,
papier en kartonnen rolletjes voorzien.

Verklaar de maatregelen die 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 het enkel gaat om de instandhouding van een muislijn, gekoppeld aan een
éénmalige injectie injectie in de buik en pijnloze beeldvorming onder algemene
verdoving (gasanesthesie), wordt op de dag van de injectie en de beeldvorming een
extra controle uitgevoerd om een goed algemeen welzijn van de dieren te verzekeren.
Verder blijft dagelijkse controle van toepassing.

481
Niet-technische titel van het project

Effect van probiotica in de medicamenteuze behandeling vanj honden met een
abnormaal bloedvat (levershunt)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020 – 01/03/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

honden, abnormaal bloedvat, levershunt, leverprobleem, probiotica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een levershunt is een abnormaal bloedvat waardoor het bloed uit het maagdarmstelsel
niet via de lever passeert. Hierdoor bereiken te weinig voedingsstoffen de lever,
waardoor deze belangrijke stoffen niet kan aanmaken en giftige stoffen niet
onschadelijk kan maken. Honden met een shunt vertonen vaak abnormaal gedrag,
maagdarmklachten en urinewegproblemen. In de humane geneeskunde werd
aangetoond dat probiotica bij mensen met gelijkaardige aandoeningen de klinische
klachten kunnen doen verminderen. Het doel van het project is het bestuderen van het
effect van verschillende probiotica in de medicamenteuze behandeling van honden met
een levershunt.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 therapie die op dit moment de beste resultaten geeft in honden met een levershunt
bestaat uit de combinatie van een leverdieet gecombineerd met lactulose. Lactulose is
een geneesmiddel dat onder andere helpt tegen constipatie. Het voornaamste
neveneffect is het ontwikkelen van diarree, wat enerzijds uitdroging van de patient kan
veroorzaken en anderzijds vervelend kan zijn voor de eigenaar. Indien probiotica
kunnen gebruikt worden in plaats van lactulose zou dit neveneffect kunnen vermeden
worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen in totaal 36 dieren behandeld worden die onderverdeeld worden in 3 groepen
met telkens 12 honden: groep 1/ leverdieet met probiotica SF68, groep 2/ leverdieet met
probiotica VSL3, groep 3/ leverdieet met lactulose (controlegroep).

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

Indien de klinische symptomen van de honden onvoldoende verbeteren (op basis van
vragenlijsten, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek) zal het experiment voor die
hond onmiddellijk worden stopgezet en zal de controle therapie (leverdieet met
lactulose) worden opgestart. De honden die behandeld worden zijn eigenaarshonden,
die hoe dan ook met behulp van medicamenteuze behandeling zullen worden
geholpen, ongeacht ze deelnemen aan de studie of niet.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het voorkomen van levershunts is een specifieke aandoening die bij honden voorkomt
en aangeboren is.

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

en aangeboren is.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er kunnen geen statistische analyses worden uitgevoerd om het minimum aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk honden te berekenen omdat er nog te weinig geweten is over deze aspecten van de
ziekte. Er zullen slechts zoveel dieren gebruikt worden als er nodig zijn om besluiten te
proefdieren gebruikt worden.
kunnen trekken die belangrijk zijn voor de kliniek. Uit een voorgaande studie uitgevoerd
door onze groep naar de beste medicamenteuze therapie bij honden met een
levershunt, bleek 12 honden per groep een ideaal aantal 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.

Verklaar de maatregelen die 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 deze proef worden honden (patiënten met levershunt) gebruikt omdat dit
probleem typisch voorkomt bij honden. De honden krijgen gedurende hun verblijf in de
kliniek de nodige aandacht en verzorging. Stress wordt tot het minimum beperkt. De
dieren worden goed opgevolgd. Ze moeten voor de proeven niet extra gehospitaliseerd
worden maar mogen onmiddellijk terug met hun eigenaar mee naar huis.

482
Niet-technische titel van het project

Het opstellen van optimale doseringsregimes van enrofloxacine voor de behandeling
van colibacillose in vleeskippen met het in acht nemen van antimicrobiële resistentie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar. October 2017 - October 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen het jaar 2020 (na de proef).

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Antimicrobiële resistentie, antibiotica, pluimvee, doseringsregime, colibacillose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Antimicrobiële resistentie is een groot probleem in de humane geneeskunde en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke diergeneeskunde. Naast het verminderen van het gebruik van antibiotica, is het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal aanpassen van de dosis en/of duur van behandeling een goede strategie voor een
1000 karakters)
doelgericht antibioticum gebruik. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een optimaal
doseringsregime voor het antibioticum enrofloxacine voor de behandeling van
bacteriële E. coli infecties (colibacillosis) bij vleeskippen op te stellen. Colibacillose is de
meest voorkomende bacteriële infectie in de industriële pluimveehouderij.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Via laboratoriumproeven en dierproeven omtrent het verloop van de concentratie en het
effect van het geneesmiddel (enrofloxacine) in de tijd in geïnfecteerde vleeskippen
kunnen optimale doseringregimes opgesteld worden. Optimale dosering zal er voor
zorgen dat er minder resistentie zal optreden in de bacteriën (ook deze aanwezig in de
darm). Ook vanuit het perspectief van de volksgezondheid is dit een goede zaak
aangezien dieren vaak een reservoir vormen voor resistente bacteriën die kunnen
verspreiden naar de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Ross 308 Vleeskippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

180

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

Er zijn geen verwachte negatieve effecten voor de dieren. Specifiek voor deze dierproef
wordt enkel enrofloxacine (via drinkwater) of een probioticum (via voeder) toegediend
aan de dieren. Er worden geen nevenwerkingen verwacht. De dieren zullen na de proef
geëuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Om de invloed van doseringschema’s op de intestinale microbiota te evalueren, is het
noodzakelijk om in vivo studies bij de doeldiersoort uit te voeren. De farmacokinetiek

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

noodzakelijk om in vivo studies bij de doeldiersoort uit te voeren. De farmacokinetiek
van het geneesmiddel en de veranderingen in de diversiteit en samenstelling van de
microbiota (en resistantiegenen) zijn fysiologisch gekoppeld aan elkaar en niet in een in
vitro systeem na te bootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De experimenten werden opgesteld volgens statistisch verantwoorde modellen en
berekeningen. Zo werd de steekproefgrootte berekend om een hoge mate van
bewijskracht te bekomen met een minimum aan dieren en werd rekening gehouden met
poweranalyses uit vorige studies.

3.Verfijning (maximaal 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 vleeskip is hier de doeldiersoort omwille van hoog gebruik van antibiotica in deze
sector. Verschillende factoren waaronder de huisvesting (zitstokken, schavelingen,
lichtschema's etc) worden geoptimaliseerd om stress in de dieren te reduceren.
Daarnaast zullen alle handelingen conform de geldende Europese en Belgische
richtlijnen worden uitgevoerd. Humane eindpunten worden ook vooropgesteld.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

483
Niet-technische titel van het project

Tegengaan van sedatie met romifidine bij het paard door gebruik te maken van de
antagonist atipamezole

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

ongeveer 2 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

sedatie, romifidine, antidotering, atipamezole

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij sedatie worden kalmeermiddelen toegediend om de stress bij bepaalde ingrepen in
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de kliniek te verminderen. Romifidine is een veel gebruikt en veilig product bij paarden,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal maar enkele nadelen kunnen optreden zoals verminderde functie van het
1000 karakters)
ademhalingsstelsel, hart en bloedvaten en evenwichtsverlies. Daarom zou het
interessant zijn een product te hebben die de effecten tegengaat. Atipamezole is een
antidoot voor de klasse van producten waar romifidine toe behoort, maar voorlopig zijn
de effecten van dit product bij sedatie met romifidine bij paarden niet beschreven. Het
doel is om na te gaan welke dosis atipamezole effectief is om een verdoving met
romifidine tegen te gaan.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Idealiter kan een hoeveelheid atipamezole voorgesteld worden die effectief is om de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke effecten veroorzaakt door romifidine tegen te gaan. In de toekomst zou de gevonden
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project dosis gebruikt kunnen worden indien negatieve gevolgen van romifidine zich voordoen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6 paarden

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

De verwachte graad van ernst is licht: er wordt slechts 2 maal met een fijne naald een
injectie gegeven. Er worden geen negatieve effecten van de proef 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen model die een sedatie bij het paard gaat simuleren.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren wordt beperkt tot 6. Dit aantal werd bij een vergelijkbare studie ook
gebruikt, met significante resultaten.

3.Verfijning (maximaal 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 doel is om specifiek de effecten bij het paard na te gaan. Het is de bedoeling om
het bekomen resultaat in de toekomst te kunnen toepassen bij het paard.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De proef wordt tot het minimum beperkt: in totaal zal ieder paard slechts 3 maal 30
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren minuten behandeld worden. Verder blijven de paarden in hun natuurlijke omgeving en
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
verandert er behalve de proef niets aan hun dagelijke routine.
minimum te beperken.

484
Niet-technische titel van het project

Het ontwikkelen van een duurzame vaccinatiestrategie tegenover griepvirussen van
mens en varken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020-01/04/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Griep, varken, vaccin, mens, H1N1

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De huidige griepvaccins van de mens en het varken bieden niet altijd bescherming,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke omdat griepvirussen voortdurend veranderingen ondergaan in hun oppervlakte eiwit,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal het hemagglutinine. Dit is het eiwit waarmee het virus zijn gastheercel bindt. Antistoffen
1000 karakters)
gericht tegen dit eiwit kunnen infectie voorkomen, maar zodra het eiwit verandert, zullen
deze niet of maar deels meer beschermen. Door het toedienen van een verschillend
vaccin (verschillende virusstam, vaccintype, toedieningsweg of combinatie van deze)
voor de eerste en de volgende vacinatie(s), geloven wij dat er meer antistoffen gevormd
zullen worden tegen de meer bewaarde delen van het hemagglutinine waardoor deze
antistoffen een bredere bescherming zullen opleveren.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit onderzoek is innoverend in al zijn facetten. Eerst en vooral kon met deze strategie,
in voorgaande studies uitgevoerd aan ons labo, reeds een bredere bescherming
bekomen worden in vergelijking met de klassieke vaccinatiestrategie. Dit kan ervoor
zorgen dat varkens minder frequent gevaccineerd moeten worden dan met de huidige
vaccinatiestrategie. Aangezien gelijkaardige griepvirussen circuleren bij de mens en het
varken is dit onderzoek ook cruciaal voor griepvaccinatie bij de mens. Destemeer
omdat dergelijke studies onuitvoerbaar zijn bij de mens. Je kan namelijk onmogelijk
volwassenen vinden zonder antistoffen tegen de griep.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varken

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

224

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte negatieve effecten voor de dieren behoren tot de lichte klasse. De dieren
zullen wekelijks bemonsterd worden (bloedname) wat gedurende een korte tijd een licht
ongemak zal veroorzaken. De dieren zullen twee keer gevaccineerd worden. Er worden
hierbij geen lokale neveneffecten verwacht. De dieren zullen na afloop van de proef
geeuthanaseerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In dit project wordt een nieuwe vaccinatiestrategie onderzocht bij de diersoort waarin
het zijn uiteindelijke toepassing zal hebben: het varken. Daarnaast is het varken ook

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

het zijn uiteindelijke toepassing zal hebben: het varken. Daarnaast is het varken ook
een ideaal proefdiermodel voor de griep bij de mens. De bevindingen van dit onderzoek
kunnen daardoor ook een voordeel bieden voor de griepvaccinatiestrategie bij mens.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor een zo correct mogelijk aantal dieren te gebruiken, werd de grootte van de
groepen berekend op basis van eerdere resultaten en werden ook de nodige bronnen
geraadpleegd.

3.Verfijning (maximaal 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 voordeel om het varken als proefdiermodel te gebruiken is tweevoudig. Enerzijds
wordt onderzocht hoe de griepvaccinatiestrategie voor het varken kan verbeterd
worden, anderzijds hebben deze bevindingen ook voordeel voor de
griepvaccinatiestrategie van de mens. Bij mens en varken zijn niet alleen de
griepsymptomen, maar ook de griepvirussen heel gelijkaardig. Daarenboven zijn ook de
anatomie van de longen en de afweerreactie sterk vergelijkbaar. Het varken is ook een
soort reservoir voor griepvirussen die overgedragen kunnen worden naar de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 bal is ter beschikking. Op regelmatige basis zal er voeder (meel) op de grond
gestrooid worden. Papieren voederzakken worden tijdens het schoonmaken en
verzorgen van de dieren gegeven als verrijkingsmateriaal. Aan het hekwerk wordt een
metalen ketting en natuurtouw bevestigd. Daarnaast wordt een metalen bak met
afgeronde keien voorzien, waarover voeder wordt gestrooid. De verrijkingen zullen
wekelijks geëvalueerd worden,wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, zullen meer of
andere verrijkingen aangehaald worden.

485
Niet-technische titel van het project

Meer diervriendelijke en Halal-conforme elektrische verdoving van runderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/4/2020-31/12/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, onmiddellijk na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

verdoven, slachten, elektrisch, rund, Halal

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In de wetenschappelijke literatuur is een nieuwe vorm van elektrische verdoving
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke beschreven voor runderen, nl. “Single Pulse Ultra-High Current (SPUC)”. Hierbij wordt
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal gebruik gemaakt van hoge voltages om gedurende zeer korte tijd (millisec) een zeer
1000 karakters)
hoge stroomsterkte te genereren door de kop van het rund. Initieel onderzoek heeft het
potentieel aangetoond, maar de methode is nog niet geïmplementeerd onder
praktijkomstandigheden. Het doel van dit project is het optimaliseren van de methode
wat betreft elektrische parameters. Dit moet een praktische toepassing van deze
techniek in slachthuizen mogelijk maken na het beïndigen van het project.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 SPUC methode biedt potentieel volgende voordelen, die in dit project zullen
onderzocht worden: 1) een verlengde periode van bewusteloosheid; 2) een duidelijke
vermindering of afwezigheid van stuiptrekkingen na de verdoving; 3) een omkeerbare
verdoving die kan worden toegepast voor zowel Halal als niet Halal slachten van
runderen. Dit moet resulteren in veiliger werkomstandigheden voor de operatoren, een
verbeterd dierenwelzijn en een betere vleeskwaliteit t.o.v. alle methoden die
tegenwoordig worden toegepast (penschiettoestellen, post-cut stun, neck cut) voor het
slachten van runderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Runderen die normaal aangeboden worden voor slachting in een commercieel
slachthuis.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

164

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden geen negatieve effecten verwacht op de dieren aangezien op basis van de
literatuur kan verwacht worden dat deze methode beter zal zijn dan de bestaande
verdovingsmethoden in slachthuizen. Alle metingen gebeuren na de verdoving. De
handelingen op de dieren voor de verdoving zijn analoog aan de handelingen bij
normale slachtingen. Er wordt maximaal een lichte graad van ernst verwacht. Na de
verdoving worden de dieren onmiddellijk verbloed zoals bij gangbare slachtingen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Voorbereidend onderzoek is gebeurd onder laboratorium omstandigheden op weefsels
en koppen van commercieel geslachte dieren om de initiële instellingen van de

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

en koppen van commercieel geslachte dieren om de initiële instellingen van de
elektrische parameters vast te leggen. De eigenlijke optimalisatie en implementatie van
de methode kan enkel gebeuren op levende slachtrunderen, aangezien de methode
bedoeld is om op deze dieren toe te passen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er werd geen statistische analyse uitgevoerd en dit lijkt ons ook niet mogelijk omdat er
onvoldoende kennis is van de variatie in de te meten parameters voor deze
verdovingsmethode. Er wordt aangenomen dat maximaal 164 runderen nodig zijn, d.i.
40 runderen voor optimalisatie van de verdovingsparameters (proef 1), 120 runderen
voor de validatie (proef 2) en 4 runderen voor het vaststellen van de omkeerbaarheid
(proef 3).

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Alle runderen die gebruikt zullen worden voor de proef zijn dieren die aangeleverd
worden voor commerciële slachting in een EU erkend slachthuis. Tijdens de verdoving
worden de dieren visueel geoberserveerd (door een erkende expert inzake
dierenwelzijn) en gevolgd a.h.v. een electroencephalogram en electrocardiogram.
Indien de experimentele verdoving zou falen wordt onmiddellijk een verdoving
toegepast met een penschiettoestel.

Verklaar de maatregelen die 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 en na de verdoving wordt de hartactiviteit van de dieren opgevolgd d.m.v. een
electrocardiogram. Na de verdoving wordt de hersenactiviteit gevolgd d.m.v. een
electro-encephalogram. De dieren worden na de verdoving ook visueel opgevolgd door
een expert erkend inzaken dierenwelzijn voor een aantal indicatoren van goede
verdoving (o.a. onmiddellijke val; afwezigheid van stareflex, vocalisatie en cornea
reflex). Bij het minste signaal van slechte verdoving worden de dieren een tweede maal
verdoofd met een pensschiettoestel.

486
Niet-technische titel van het project

Help honingzalf bij het verminderen van besmetting van de operatiewonde na
koliekoperatie wanneer deze binnenin de wonde wordt aangebracht?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Startdatum 1 april 2020, geschatte duur 2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Colic , surgical site infection (SSI), medical grade honey

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Buikwondinfecties na koliekoperatie komen af en toe voor bij het paard en verminderen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de prognose en het welzijn van het dier. Ter behandeling van buikwondinfecties moet
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal men gebruik maken van lokale behandeling met een antimicrobieel product. Honingzalf
1000 karakters)
heeft hierbij een wetenschappelijk bewezen nut en wordt regelmatig gebruikt ter
behandeling van wondes.Recentelijk werd een studie uitgevoerd die naar het effect
keek van honingzalf wanneer deze in de wonde werd aan aangebracht (dus alvorens
de huid te hechten). Hier werd aangetoond dat dankzij deze manier het aantal
wondinfecties aanzienlijk vermindert. Het doel is om op grote schaal na te gaan indien
honingzalf aangebracht op deze manier het voorkomen van buikwondinfecties na
koliekoperaties ook vermindert.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien positieve resultaten bekomen zouden worden, zou dit voor de clinicus tot een
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke extra tool kunnen leiden om de kans op een buikwondinfectie te verminderen.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

162

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

Er worden geen negatieve effecten verwachten ten gevolge van het aanbrengen van
honingzalf in de wonde. De verwachte graad van ernst is bijgevolg licht. Er wordt wel
pijn en ongemak bij de dieren verwacht omwille van hun ziekte en de operatie, maar dit
staat compleet los van de studie. Wanneer de paarden klinisch genezen zijn, worden zij
ontslaan uit de kliniek en gaan ze weer naar huis.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen model die de complexe interactie tussen wondinfectie en wondheling
nabootst. Men wil het effect van de honing op het levend paard nagaan.

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

nabootst. Men wil het effect van de honing op het levend paard nagaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal proefdieren (162) werd bepaald op basis van de gemiddeld voorkomen van
buikwondinfecties bij paarden (power analyse). De proefdieren zijn bovendien paarden
die zowiezo een koliekoperatie moeten ondergaan en waarbij enkel een bijkomende
behandeling wordt toegepast om de kans op het ontstaan van buikwandinfectie te
verminderen

3.Verfijning (maximaal 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 betreft hier een problematiek dat typisch bij het paard voorkomt.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De paarden worden omwille van de operatie al behandeld met antibiotica, pijnstillers en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ontstekingsremmers. Verder worden de paarden dagelijks gemonitord om de klinische
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
staat van het dier te evalueren.
minimum te beperken.

487
Titel van het project
Training in endovasculaire chirurgie en ablatietechnieken in het schaap- en varkenmodel
Looptijd van het project
vijf jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
endovasculaire chirurgie, ablatie, schaap, varken
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 (training, demonstraties)
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Endovasculaire chirurgie is een minimaal invasieve techniek om patiënten met
wetenschappelijke
onbekenden,
of vaataandoeningen zoals slagaderverkalking of een aneurysma (verwijding van een
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die slagader) te behandelen. Itt open chirurgie maakt men bij deze techniek slechts een
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
kleine opening thv de liesslagader. Via de liesslagader wordt een ballonnetje geplaatst
om de verkalkte zone te openen of wordt een stent geplaatst om een aneurysma te
overbruggen. Dit kan zowel op conventionele wijze als met behulp van een robot worden
aangeleerd. Ablatie is een techniek die wordt toegepast om hartritmestoornissen te
behandelen, ook via de liesslagader. Het doel is om na simulatietrainingen een training
op een levend dier aan te bieden.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Het voordeel uit dit project is dat vaatchirurgen en teams opgeleid worden in
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan endovasculaire chirurgie en ablatietechnieken op schapen en varkens als laatste stap
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of voor ze zelf operaties op mensen zullen uitvoeren.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Maximum 50 schapen per jaar en 25 varkens per jaar. Er zullen slechts zo veel dieren
bij benadering het aantal van deze dieren?
gebruikt worden als nodig om de desbetreffende operatietechnieken aan te leren in
functie van de vraag naar trainingen en het aantal inschrijvingen.
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten 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.

De training zal uitgevoerd worden terwijl het schaap of varken onder volledige verdoving
is. Verdoving is nodig omdat de dieren moeten stil liggen voor het uitvoeren van
operatietechnieken. Tijdens de verdoving is er grondige opvolging en wordt ingegrepen
wanneer nodig (zoals bij mensen). De dieren worden op het einde van de proef op
correcte wijze geëuthanaseerd.

De chirurgen worden eerst zo volledig mogelijk opgeleid via theoretische cursussen,
table top model trainingen en trainingen via simulatoren en/of virtual cathlabs. Het
levend dier is als laatste trainingsmodel 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
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het operatietechnieken aan te leren in functie van het aantal personen die de training willen
doorlopen. Eens de training doorlopen, zal de chirurg geen dieren meer gebruiken en is
minimum aantal dieren wordt gebruikt
hij volledig voorbereid om dergelijke operaties op mensen uit te voeren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Voor endovasculaire trainingen wordt vaak gebruikt gemaakt van schapen en varkens
omwille van de vergelijkbare anatomie van de bloedvaten. Ablatietechnieken worden
aangeleerd op het varkensmodel gezien de sterk vergelijkbare cardiovasculaire
anatomie en fysiologie van varken en mens. De training gebeurt terwijl het dier onder
volledige verdoving is waardoor het hiervan geen hinder ondervindt. Na afloop zal het
dier op correcte wijze geëuthanaseerd worden. Om het welzijn te verbeteren wordt er
kooiverrijking met stro voorzien, groepshuisvesting, speelgoed enz.

488
Niet-technische titel van het project

Verteerbaarheid en absorptie van hondenvoeders op basis gehydrolyseerde eiwit

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

6 weken

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

6 maanden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hondevoeding, gehydrolyseerd eiwit, verteerbaarheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van deze studie is na te gaan of honden die een voeding op basis van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gehydrolyseerd eiwit (~voorverteerd eiwit dat uit kleinere deeltjes bestaat) krijgen het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal eiwit beter verteren en de aminozuren (= bouwstenen van eiwit) beter opgenomen
1000 karakters)
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)

De kennis over gehydrolyseerde eiwitbronnen is momenteel beperkt. Door meer inzicht
te verkrijgen in de verteerbaarheid van deze eiwitbronnen, zal het veel makkelijker zijn
om de voedingswaarde van deze eiwitbron in te schatten.Dit is zeer interessant voor
patiënten die een hogere eiwitbehoefte hebben door vb. ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Hond

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12

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

Dieren worden hergebruikt. Er worden bloedafnames voorzien. Er worden weinig
negatieve effecten verwacht. Alleen de bloedafnames kunnen tijdelijk wat ongemak
veroorzaken, doch de honden zijn deze handelingen gewoon waardoor het ongemak
zeer beperkt zal zijn. De graad van ernst voor deze studie wordt ingeschat als licht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er zijn geen goede alternatieve methodes die de verteerbaarheid accuraat kunnen
inschatten. Extrapolatie van studies bij andere diersoorten is ook niet mogelijk.

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

inschatten. Extrapolatie van studies bij andere diersoorten is ook niet mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

n=12 is het minimum aantal dieren om een statistische verwerking van de data mogelijk
te maken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Extrapolatie van data bij andere diersoorten is niet mogelijk. De hond is de
doeldiersoort in deze studie en de resultaten zullen toegepast worden bij de hond zelf.

Verklaar de maatregelen die 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 honden zullen nauwgezet opgevolgd worden (meerdere malen per dag o.a. tijdens
het eten en reinigen). De eetlust en de stoelgang worden ook dagelijks genoteerd en
opgevolgd. Mocht er enig teken zijn van een negatief effect (vb. verminderde eetlust,
diarrhee of enig ander negatief effect) op welzijn dan zal dit dier uit de proef gehaald
worden.

489
Titel van het project
Ontwikkeling van verbeterde anti-tumor activiteit door het maken van polymeren met een
chemotherapeuticum en een immuun-activerende component
Looptijd van het project
1 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
anti-kanker therapie, toll like receptors, dox
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van
mens of dier

Doelstelling van het project

ja
ja
neen

neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De doeltreffendheid van het gekende chemotherapeuticum doxorubicine (DOX) voor
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke kankerbehandelingen is beperkt en herhaalde toediening kan leiden tot resistentie. Conjugatie met
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal een polymeer kan de efficientie verbeteren. In dit project ontwikkelden we synthetische polymere
700 karakters)
carriersystemen met DOX of IMDQ, een molecule die het immuunsysteem activeert. Die zorgen
mogelijks voor een beter effect doordat ze enkel werken ter hoogte van het lymfisch weefsel en de
tumor micro-omgeving, zonder neveneffecten en ontstekingen te veroorzaken. Met betrekking hiertoe,
willen we bepalen of de combinatie van polymeren met DOX en IMDQ beter presteren dan andere
behandelingen in vrije vorm in muizen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 700
karakters)

Ons onderzoek is gericht op het verbeteren van de efficientie van IMDQ en DOX-gebaseerde
polymeren in een huidkanker model. Dit platform kan makkelijk en snel uitgebreid worden naar de
behandeling van andere kankers. Het is aldus duidelijk dat positieve resultaten uit dit onderzoek
potentieel kunnen bijdragen aan de samenleving en het menselijk welzijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij muizen, 168
benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren Dieren zullen een licht ongemak ondervinden. Na het einde van het experiment zullen alle dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve worden geëuthanaseerd
effecten 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 Alleen diermodellen met een complexe fysiologie laten toe om op relevante wijze de
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van immuno-modulatoren te onderzoeken.
methode kan gebruikt worden.

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

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

het Het gekozen muismodel kan gebruikt worden om via beeldvorming de tumorgrootte en-evolutie over
lange periode op te volgen in hetzelfde dier. Dit resulteert in een significante reductie in het aantal
proefdieren, aangezien anders op elk tijdstip een dier moest opgeofferd worden.

Dieren zullen een licht ongemak ondervinden.
Na het einde van het experiment zullen alle dieren worden geëuthanaseerd

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en Muizen is het standaardmodel voor preklinische evaluatie van nieuwe therapieën. We gebruiken een
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is live-beeldvormingssysteem dat diermanipulatie en stress minimaliseert
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
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) Het dier zal worden verdoofd voor alle experimenten, er wordt tijdens de experimenten geen pijn
dieren te minimaliseren.
verwacht.

490
Niet-technische titel van het project

Bloedafname bij runderen om de leefbaarheid van de bloedcellen na te gaan als
practicumoefening

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

April - juni 2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen het jaar 2019 --> begin 2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Bloedafname, rund, opleiding, leefbaarheid bloedcellen

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Ons doel is om jaarlijks de masterstudenten diergeneeskunde en bachelorstudenten
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke farmaceutische biotechnologie (FBT) laboratorium technieken aan te leren om de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal leefbaarheid van bloedcellen te bepalen. Hierbij zullen ze witte bloedcellen isoleren en
1000 karakters)
de leefbaarheid in het labo bepalen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Runderen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

3

In het kader van de handelingen die met de dieren
Bloedafname veroorzaakt slechts een lichte graad van pijn. De dieren blijven in leven
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
op de faculteit diergeneeskunde.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het doel is om de leefbaarheid van het bloed te bepalen, waardoor geen alternatieve
dierloze methode kan gebruikt worden.

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

dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om de bloedcellen te verkrijgen voor verdere analyse nemen we het minimum aan
bloed af. Er zijn maximum 10 dagen voorzien binnen de periode april-juni 2019 en ook
voor de periode april- juni 2020. De bloednames zullen gespreid worden over de 3
dieren in functie van klinische toestand en recente belasting (cfr. logboek inwendige).

3.Verfijning (maximaal 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 protocol om bloedcellen te isoleren uit runderbloed is reeds geoptimaliseerd in het
labo Biochemie. Runderen hebben als groot dier minder last van bloedafname. De
bloednames zullen gespreid worden over de 3 dieren in functie van klinische toestand
en recente belasting (cfr. logboek inwendige).

Verklaar de maatregelen die 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 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 rund wordt op een rustige manier behandeld.

491
Niet-technische titel van het project

GHB als slaapmiddel voor het kalf

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

21/04/2020 tot 1/02/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gamma Hydroxy Boterzuur, slaapmiddel, kalveren, per oraal

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In deze studie zal er gekeken worden of met GHB een diepe slaap van het kalf kan
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke worden bereikt en zal er worden gekeken naar de bloeddruk en het hart ritme om de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal neveneffectenin te schatten. Het product kan veilig worden gebruikt ombij de mens
1000 karakters)
slaap diepte te vergroten. Over per orale toediening bij het kalf en de werkzaamheid
van dit product bij het kalf zijn er geen wetenschappelijke data beschikbaar.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Operaties op kalveren gebeuren voornamelijk na toediening van een kalmeringsmiddel.
Ze worden zelden volledig in slaap gebracht. Reden hiervoor zijn de kosten, alsook het
feit dat deze dieren gemakkelijk te immobiliseren zijn. Voor deze zware kalmering zijn er
slechts een beperkt aantal producten beschikbaar. De meest gebruikte producten zijn
alfa 2 agonisten. Deze veroorzaken naast een diepe slaap ook verschillende
nevenwerkingen op het hart en bloedvaten stelsel en het maag- darm stelsel die niet
optimaal zijn voor jonge dieren of dieren die darmproblemen hebben.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Kalveren die aangeboden worden voor euthanasie. Dit kan zijn omwille van
verschillende pathologiën (bijvoorbeeld: standafwijkingen)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

20 kalveren

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

Verwachte negatieve effecten: voor het toedienen van het product wordt er kort een
sonde in de slokdarm gestoken. Dit kan zorgen voor licht ongemak. Er wordt ook een
katheter gestoken. Dit is echter geen extra handeling daar dit ook nodzakelijk is om het
dier te euthanaseren. In dit opzicht lijken de ongemakken van een lichte aard. Er wordt
verwacht dat de dieren slaperig worden met weinig effect op het hart, de bloeddruk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gaat hier over het toedienen van een product dat slaap veroorzaakt. We willen het
effect van dit product op kalveren specifiek onderzoeken.

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

effect van dit product op kalveren specifiek onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

In eerste instantie gaat het enkel over een verkennende studie, zonder vergelijking met
een ander product. Dus een statistiek om het minimaal aantal dieren te bepalen kan
nog niet worden uitgevoerd. De bedoeling van deze fase van het onderzoek is het
zoeken naar een dosis waarmee sedatie wordt bekomen. Van zodra een goed idee
verkregen is van de benodigde dosis wordt een nieuwe aanvraag ingediend om de
effecten te vergelijken met andere sedativa, de farmacokinetiek te bekijken, etc. 20
dieren is dus een maximum aantal.

3.Verfijning (maximaal 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 gaat hier over het toedienen van een product dat slaap veroorzaakt. We willen het
effect van dit product op kalveren specifiek onderzoeken om de mogelijke voordelen of
nadelen voor deze diersoort in te schatten.

Verklaar de maatregelen die 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 geen belangrijke negatieve effecten op het welzijn van het kalf verwacht. De
metingen (bloeddruk, hartslag, temperatuur) die worden uitgevoerd zullen geen pijn
veroorzaken. De slokdarmsonde die wordt geplaatst kan zorgen voor enig ongemak.
Echter dit is een korte handeling die door iemand met ervaring zal worden uitgevoerd.
Dieren die in aanmerking komen voor de studie (omdat zij aangeboden worden voor
euthanasie ) zullen niet in ernstige pijn verkeren waardoor deelname aan de studie hun
lijden niet zal verlengen.
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Niet-technische titel van het project

De invloed van gepotentialiseerde sulfonamiden op het hart en het bloedvatenstelsel
tijdens anesthesie bij het paard

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

21/04/2020 tot 1/02/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Trimethoprim-sulfonamiden, paard, detomidine, cardiovasculaire effecten, intraveneus,
anesthesie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Gepotentialiseerde sulfonamiden zijn antibiotica die vaak via orale weg worden
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke toegediend aan paarden om infecties te bestrijden. Via de intraveneuze toediening van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal deze antibiotica in combinatie met verdovingsmiddelen kan het zorgen voor allerlei
1000 karakters)
negatieve effecten op het hart en het bloedvatenstelsel. Een aantal cases van de jaren
'80 melden dit fenomeen. Hoe dit komt is niet precies gekend. Het doel van de studie is
om deze effecten die gepotentialiseerde sulfonamiden tijdens anesthesie veroorzaken
te bestuderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door de effecten op het hart en het bloedvatenstelsel hiervan te beschrijven en de
fysiologie hierachter te bestuderen, kunnen deze effecten eerder worden herkend of
beter gedetecteerd worden bij deze antibiotica of andere soortgelijke geneesmiddelen.
En kan het een stap zijn om te onderzoeken of er een manier is om deze effecten te
voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden die aangeboden worden voor euthanasie of paarden die op de operatietafel
dienen geëuthanaseerd te worden omwille van een pathologie (koliek of wondes)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12 paarden waaronder 6 koliekpaarden en 6 met andere pathologieën

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

Verwachte negatieve effecten: verandering van de werking op het hart en
bloedvatenstelsel maar onder volledige verdoving zodat ze er niet bewust van zijn en
minimaal zullen lijden. Het dier zal niet meer ontwaken. De verdoving wordt gevolgd
door euthanasie. Er worden geen dieren omwille van deze proef geëuthanaseerd, enkel
dieren die om andere redenen geëuthanaseerd worden zullen opgenomen worden in
de proef en enkel indien de eigenaar hiermee instemt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Gepotentialiseerde sulfonamiden, antibiotica, hebben een complexe interactie met het
lichaam van het paard. Het is het doel van deze studie om het totaalbeeld van deze

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

lichaam van het paard. Het is het doel van deze studie om het totaalbeeld van deze
complexe interactie te bestuderen en in beeld te brengen. Hierdoor is het niet nuttig om
dierloze methoden te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gekozen op basis van gelijkaardige studies.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er worden paarden gebruikt omdat deze effecten op het hart en het bloedvatenstelsel
enkel bij cases met paarden beschreven zijn. In dit dierenmodel worden de paarden
onder algemene verdoving gebracht zodat ze niet of zo minimaal mogelijk lijden.

Verklaar de maatregelen die 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 een hoge dosis verdovingsmiddel gebruikt zodat het paard zeker niet wakker
wordt gedurende de proef. Ook zal de proef maximaal 10 minuten duren zodat het
lijden of pijn tot het minimum wordt beperkt. Indien er tekenen van ontwaken zouden
zijn, wordt er extra medicatie toegediend.

493
Niet-technische titel van het project

Effect van antioxidanten in het voeder op de vleeskwaliteit bij varkens.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/04/2020 - 10/06/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 6 maanden na afronden van de dierproef, omwille van uit te voeren
analyses op de stalen,

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Antioxidanten, vleeskwaliteit, varkens, houdbaarheid, vochtverlies, antioxidant
weerstand

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hier wil men het effect van antioxidanten in het voeder nagaan op de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke kwaliteitsparameters van varkensvlees. De productie van varkens is sterk gericht is op
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal een hoge voederefficiëntie en een hoge opbrengst van mager vlees. De bezorgdheid
1000 karakters)
groeit dat de vleeskwaliteit hieronder lijdt. Men hecht veel belang aan de
bewaarbaarheid en het vochtverlies van vers vlees. In dit experiment wil men nagaan
wat het effect is van een commercieel verkrijgbaar antioxidantenmengsel op de
vleeskwaliteit en de antioxidant weerstand van de dieren. Men wil verschillende
samenstellingen van het mengsel uitproberen, om zo de beste vleeskwaliteit te
bekomen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het onderzoeken en beter samenstellen van het commerciële product zal leiden tot een
betere kwaliteit en bewaarbaarheid van vlees. Dit kan verspilling in de keten
verminderen. Het antioxidant mengsel kan ook de antioxidant weerstand van de
levende varkens verhogen. Dit helpt de dieren gezond te blijven in stressvolle
omstandigheden (vb. hittestress). Het antioxidant mengsel is een plantaardig product,
en kan dus een alternatief zijn voor synthetische antioxidanten in het veevoeder.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

160 varkens

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

Het antioxidant mengsel in deze proef is reeds toegagelaten om te gebruiken in
veevoeder. Hierdoor kan deze proef worden uitgevoerd met productiedieren. De dieren
worden dus niet specifiek geëuthanaseerd voor het verzamelen van de stalen. Er wordt
een lichte graad van ongemak verwacht bij de dieren, aangezien bij 4 dieren per hok
een bloedstaal wordt genomen om de antioxidant status van het dier te bepalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaan geen alternatieve methodes om het effect van plantaardige antioxidanten in
het voeder op de bewaring en het vochtverlies van vlees, of de antioxidant weerstand

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

het voeder op de bewaring en het vochtverlies van vlees, of de antioxidant weerstand
van levende dieren, te testen. De opname en inbouw van deze plantaardige
antioxidanten (polyfenolen) is zeer complex en valt moeilijk te voorspellen. Het is
daarnaast uitermate belangrijk dat dit product eerst in de praktijk wordt onderzocht,
vooraleer de praktijk ook daadwerkelijk het commercieel product kan gebruiken om de
vleeskwaliteit te verbeteren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het is wettelijk toegelaten en veilig om dit product toe te dienen aan varkensvoeder en
het varkensvlees te consumeren. Hierdoor kan de proef worden uitgevoerd met
productiedieren. De varkens worden dus niet specifiek gekweekt als proefdier, en
worden ook niet geslacht met het doel om stalen te verzamelen. De varkens worden
gekweekt voor commerciële doeleinden; het produceren van vlees. Er werd een
statistische voorspelling gemaakt van het aantal dieren die nodig zijn om met
voldoende zekerheid een besluit te kunnen trekken uit de resultaten.

3.Verfijning (maximaal 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 is de bedoeling om dit antioxidant mengsel te gebruiken om de kwaliteit van
varkensvlees en de antioxidant status van de dieren te verbeteren. Daarom is het
relevant om het varken als diersoort te gebruiken. De resultaten uit deze proef kunnen
daardoor ook meteen worden toegepast in de gangbare varkenshouderij.

Verklaar de maatregelen die 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 bepaalde dieren wordt éénmalig bloed geprikt om de antioxidant weerstand van de
varkens te bepalen. Deze staalname wordt uitgevoerd door een erkend dierenarts.
Verder worden geen handelingen uitgevoerd die leiden tot pijn, lijden of angst.
Uiteraard voldoet de huisvesting en verzorging aan alle wettelijke eisen en richtlijnen.
Het gedrag en de gezondheid van de dieren zullen daarenboven meermaals worden
gescoord via een scoresysteem. Uit deze scores zal men afleiden of men de verzorging
moet bijsturen (vb. extra speelgoed).

494
Niet-technische titel van het project

Gewenning aan nieuwe voedersoort en hokgenoten bij biggen tijdens het spenen om
stress te verminderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/05/2020 - 24/07/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Stress, spenen, biggen, socialisatie, voederverandering

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij het spenen van biggen in de varkenshouderij worden de dieren in een nieuwe stal
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gehuisvest, worden de biggen gehergroepeerd met meerdere niet-familiaire
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal leeftijdsgenoten, en krijgen ze ook een nieuwe voedersoort voorgeschoteld. Bij deze
1000 karakters)
overgang moet de sociale rangorde tussen dieren opnieuw worden ingesteld, wat
agressie en stress veroorzaakt. De eerste dagen hebben de dieren het ook lastig om
het nieuwe voeder voldoende op te eten en te verteren. Dieren worden vatbaar voor
infectieziektes, en daarom wordt nog vaak antibiotica toegepast bij speenbiggen. In
deze proef willen wij onderzoeken hoe het spreiden van deze veranderingen (mengen
van niet-familiaire biggen en veranderen van voedersoort) voor of tijdens het spenen de
voedingstoestand en de gezondheid beïnvloed.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Uit dit onderzoek zal blijken of het al dan niet aangewezen is om de veranderingen
(mengen van niet-familiaire biggen en veranderen van voedersoort) rond spenen te
spreiden. Deze maatregelen zijn gemakkelijk en snel toepasbaar op de meeste
varkensbedrijven, en dit kan daarom een goede strategie zijn om de gezondheid van
deze jonge dieren te verbeteren. Dit zal leiden tot een betere groei, minder diarree, een
lager antibioticagebruik en minder sterfte bij biggen tijdens het spenen. Dit is uitermate
belangrijk omdat in de toekomst het gebruik van andere alternatieve, zoals antibiotica,
nog moeilijker zal worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

432 biggen

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

De dieren verblijven op een commercieel varkensbedrijf, en hoeven niet te worden
verplaats voor deze proef. Na afloop van de proef worden de biggen verder
grootgebracht door de varkenshouder. Er wordt een lichte graad van ongemak
verwacht bij de dieren, aangezien bij 4 dieren per hok bloedstalen worden genomen om
de voedingsstatus en de gezondheid van het dier te bepalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaan geen alternatieve methodes om het effect van sociale interacties tussen
dieren op de groei, voedingsstatus en gezondheid van biggen te bestuderen, Het is

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

dieren op de groei, voedingsstatus en gezondheid van biggen te bestuderen, Het is
daarnaast uitermate belangrijk dat de vooropgestelde aanpassing in de bedrijfsvoering
in de praktijk wordt onderzocht, vooraleer andere varkensbedrijven ook daadwerkelijk
deze aanpassing kunnen doorvoeren om de gezondheid van de biggen te verbeteren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Deze proef wordt uitgevoerd op een commercieel varkensbedrijf. De varkens worden
dus niet specifiek gekweekt als proefdier. Er werd een statistische voorspelling
gemaakt van het aantal dieren die nodig zijn om met voldoende zekerheid een besluit te
kunnen trekken uit de resultaten. Deze berekening werd ook gemaakt om te bepalen
hoeveel bloedstalen moeten worden genomen. Zo hoeft slechts bij 144 van de 432
dieren éénmalig bloed worden genomen.

3.Verfijning (maximaal 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 is de bedoeling om stress bij speenbiggen in de commerciële varkenshouderij te
verminderen en hun gezondheid te verbeteren. Daarom is het relevant om het varken
als diersoort te gebruiken. De resultaten uit deze proef kunnen daardoor ook meteen
worden toegepast in de gangbare varkenshouderij.

Verklaar de maatregelen die 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 bepaalde dieren wordt éénmalig bloed geprikt. Deze staalname wordt uitgevoerd
door een erkend dierenarts, waarbij de hoeveelheden bloed voldoende laag zijn om
geen hinder te veroorzaken. Verder worden geen handelingen uitgevoerd die leiden tot
pijn, lijden of angst. Er wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van speeksel om het
stressniveau bij de dieren te bepalen.

495
Niet-technische titel van het project

Testen van een wateroplosbaar ontwormingsmiddel bij de behandeling van varkens
tegen de varkensspoelworm

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 weken (larvaire stadia) en 10 weken (volwassen wormen)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, in principe zullen alle resultaten in de maand na euthanasie bekend zijn. Op basis
hiervan zal dan de retrospectieve analyse ingediend worden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Varkens / spoelworm / ontworming / drinkwater

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

je

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hierbij wordt een nieuw product getest tegen de larven en de volwassen wormen van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Ascaris suum (varkensspoelworm). Deze worm is wereldwijd de meest voorkomende
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal darmparasiet van het varken en kan leiden tot ongemakken en economische gevolgen
1000 karakters)
bij vleesvarkens. De dieren besmetten zich door opname van eieren met een larve.
Deze larven migreren via de lever naar de longen om in de dunne darm te vervellen tot
volwassen wormen. Om een optimaal ontwormingsschema te kunnen opstellen, is het
nodig te weten tegen welke fases van de levenscyclus een product werkzaam is.
Internationale richtlijnen stellen dat minstens 2 verschillende studies nodig zijn om een
product erkend en geregistreerd te krijgen als nieuw geneesmiddel.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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 varkenshouders bereid zijn om
hun dieren via deze weg efficiënt(er) te gaan ontwormen waardoor het aantal
wormbesmettingen en bijkomende ongemakken voor dieren in de varkenssector
verminderd worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Voor deze proef zullen varkens gebruikt worden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Deze proef bestaat uit 3 onderdelen. Voor het optimaliseren van de infectie met
spoelwormen zullen 3 varkens gebruikt worden. Voor het testen van het geneesmiddel
tegen de larven van de spoelworm zullen 40 dieren gebruikt worden en bij het bepalen
vandieren
de efficiëntie
de volwassen
wormen
worden
vanwaterige
60
De
wordentegen
geïnfecteerd
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Ascarisgemaakt
suum door
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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 lot van de dieren na het project?

oplossing met eieren van deze worm te geven via een dunne maagsonde. Er is dus een
tijdelijk, ongemak doordat de dieren vastgehouden moeten worden om te sonderen. De
infectie met de parasiet zal in deze dosis geen negatieve effecten hebben voor het
varken. Op dag 14 of 60 (afhankelijk van welk stadium wordt getest) worden de dieren
geëuthanaseerd en wordt de dunne darm verwijderd voor telling van de aanwezige A.
suum larven of volwassen wormen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De geteste parasiet is specifiek voor varkens en de behandeling hiertegen kan
bijgevolg enkel bij het varken zelf gebeuren. Het geneesmiddel wordt geëvalueerd om

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

bijgevolg enkel bij het varken zelf gebeuren. Het geneesmiddel wordt geëvalueerd om
te dienen als behandeling voor mestvarkens.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal te gebruiken dieren werd bepaald door literatuurstudie: volgens de VICH
GL7 (anthelmintics general) guidelines (internationaal gebruikte richtlijnen) moet elke
groep ten minste 6 dieren bevatten. Ook volgens de literatuur (en eigen ervaringen uit
het verleden) weten we dat bij ongeveer 30% van de geïnfecteerde dieren volwassen
wormen terug zullen te vinden zijn in de darm (wegens uitdrijving van larvaire stadia).
Wij vermoeden dus dat 20 dieren per groep voldoende is voor het testen tegen de
volwassen wormen en 10 dieren per groep voor larvaire stadia (voor de uitdrijffase).

3.Verfijning (maximaal 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 parasieten zijn gastheerspecifiek en komen bijgevolg enkel voor in varkens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Om het verblijf in de hokken zo aangenaam mogelijk te maken wordt kooiverrijking
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren voorzien onder de vorm van kettingen, geknoopte touwen, pig donuts, wilgentakken en
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
houtblokken die afwisselend ter beschikking worden gesteld
minimum te beperken.

496
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van paardenstamcellen als anti-kankerbehandeling in een muismodel voor
agressieve borstkanker.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de 6 maanden na einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muismodel, agressieve borstkanker, paardenstamcellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Paardenstamcellen zijn in staat om ontstekingsreacties te verminderen bij het paard als
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke doeldier, maar blijken ook hetzelfde te doen in andere diersoorten zoals de hond en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal mogelijks ook de mens. Zo zouden paardenstamcellen mogelijks de ontstekingsreactie
1000 karakters)
die gepaard gaat met tumorgroei bij de mens kunnen verminderen en op die manier de
uitzaaiing van tumoren verhinderen. Vooraleer paardenstamcellen inzetbaar kunnen
worden als anti-kankerbehandeling dient hun werking in diermodellen bevestigd te
worden. Hier wordt voorgesteld om de paardenstamcellen eerst te testen in een
muismodel dat uitzaaiingen van borsttumoren nabootst. De stamcellen worden in de
bloedbaan ingespoten en de borsttumorgroei alsook de ontstekingsreactie en
uitzaaiingen die daarmee gepaard gaan in het muismodel zullen opgevolgd 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)

Vandaag sterft meer dan 90% van de kankerpatiënten aan de gevolgen van
uitzaaiingen. Het binnendringen van kwaadaardige tumorcellen in omliggende weefsels
vormt de eerste stap in het uitzaaiingsproces. De ontstekingsreactie die volgt op de
tumorgroei helpt hier sterk aan mee. Op dit moment zijn geen effectieve
geneesmiddelen voorhanden die de ontstekingsreactie en de daarop volgende
uitzaaiingen van borsttumoren kunnen bestrijden. In het huidige project wordt nagegaan
of paardenstamcellen mogelijk kunnen leiden tot een therapeutisch middel voor het
afremmen van de tumorgerelateerde ontstekingsreactie en het uitzaaiingsproces in
kankerpatiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

80 vrouwelijke 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 lot van de dieren na het project?

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 schuifpasser en beeldvorming
gemeten worden en de dieren gewogen worden. Aan het einde van het experiment
zullen de dieren op humane wijze worden opgeofferd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In geneesmiddelenontwikkeling volgt na een reeks dierloze experimenten steeds een
fase waarin de verwachte effecten in een proefdier dienen te worden bevestigd. Pas

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

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
paardenstamcellen dient getoetst te worden in een experiment met proefdieren omdat
dit de enige manier is om de ontstekingsreactie die gepaard gaat met tumorgroei na te
bootsen en de daaruit volgende uitzaaiingen te bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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 muismodel.

3.Verfijning (maximaal 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 muismodel voor agressieve borstkanker is gebaseerd op de injectie van
borsttumorcellen via het tepelkanaal in de melkkliergangen van vrouwelijke muizen en
is zeer relevant voor de klinische setting van triple-negatieve borstkanker bij vrouwen.
Het model geeft op betrouwbare wijze de ontstekingsreactie en uitzaaiing weer in de
omliggende weefsels. Opvolging via o.a. tumorgrootte en body condition scores
(gewicht, temperatuur, gedrag,...) laat toe om op het gepaste moment de dieren op
humane wijze op te offeren met maximale kwaliteit van de daarop volgende data.

Verklaar de maatregelen die 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 het ontstekings- en uitzaaiingsproces van borsttumoren bij de mens na te bootsen
is het model kort (5 à 6 weken), wat de negatieve effecten op de dieren beperkt. De
nodige maatregelen zullen worden genomen om ongemak te minimaliseren (zie hoger).
De injecties via het tepelkanaal in de melkkliergangen van vrouwelijke muizen worden
uitgevoerd onder volledige verdoving, waardoor het dier weinig hinder ondervindt van
de procedure zelf. Er wordt ook pijnstilling toegediend vlak voor de injecties in de
melkklier. Bij de huisvesting wordt uitgebreid kooiverrijking voorzien.

497
Niet-technische titel van het project

Nagaan van de infecitiestatus van M. hyopneumoniae bij zeugen en verloop van een
infectie gepaard gaande met onderzoek naar de afweer tegenover M. hyopneumoniae
aan de hand van een opvolgingsstudie bij hun nakemolingen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

juni 2020 - april 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

M. hyopneumoniae , fokdieren, biggen, vleesvarkens, immuniteit, infectiestatus,
longletsels

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van deze studie is om na te gaan wat het voorkomen is van M.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke hyopneumoniae bij varkens die voor de fok gehouden worden in verschillende stadia
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van de voorplantingscyclus. Daaraan zal gekoppeld worden hoe een infectie met M.
1000 karakters)
hyopneumoniae verloopt gedurende het leven (ongeveer 6 maand) van de
nakomelingen van deze varkens. 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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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 vaak een besmetting met M. hyopneumoniae precies voorkomt 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens op een commercieel varkensbedrijf.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Zeugen: 400

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

Eersteworpsdieren (gelten): 400

Biggen: 40

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

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

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 .

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Op basis van gegevens bekomen door staalname bij fokdieren op 3 bedrijven is er
statistisch berekend dat er 400 zeugen en 400 gelten moeten opgenomen worden in de
proef om het verwachte voorkomen van 5% aan te tonen met 5% zekerheid en 95%
betrouwbaarheid. Voor biggen is zo een berekening niet mogelijk aangezien het
voorkomen van M. hyopneumoniae op moment van spenen zeer variabel is. Wanneer
er van 20 biggen in een populatie van 90 stalen genomen worden en deze zijn allen
negatief dan kan er met 95% betrouwbaarheid gesteld worden dat het voorkomen van
M. hyopneumoniae lager is dan 13,33%.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 handelingen die gesteld worden bij het dier zijn bloedafname, nemen van een
tracheobronchiale 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.

498
Niet-technische titel van het project

Effect van een veelgebruikt landbouw pesticide op het infectieverloop en verspreiding
van een dodelijke schimmelziekte bij amfibiën.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/06/2020 tot 01/06/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

schijtongkikker, amfibieën, chytridiomycose, fungicide

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Chytridiomycose is een dodelijke schimmelziekte die wereldwijd een groot aantal
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke amfibieën met uitsterven bedreigt. Deze schimmelziekte valt de huid aan van amfibieën
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal en ze wordt onder andere veroorzaakt door Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Zowel
1000 karakters)
dieren in gevangenschap als in het wild zijn het slachtoffer van deze ziekte. Het is van
uiterst belang om meer inzicht te krijgen in hoe de ziekte zich ontwikkelt en verspreidt
en welke bestrijdingsmaatregelen we hiertegen kunnen treffen. Uit proeven in het
laboratorium weten we dat een bepaald anti-schimmelproduct, namelijk epoxiconazole,
in staat is om de groei van deze schimmel te stoppen. We weten ook dat dit product via
de landbouw in de voortplantingspoelen van amfibieën terechtkomt. Met deze proef
willen we nu nagaan of dit pesticide ook in de natuur de groei van de schimmel kan
remmen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door stalen van verschillende voortplantingspoelen te onderzoeken, weten we dat dit
antischimmelproduct via de landbouw in het water van amfibieën terechtkomt. De kans
is groot dat dit kan bijdragen tot de bestrijding van deze schimmelziekte. Via deze proef
willen we nu nagaan of dit het geval is of niet. De resultaten van deze proef zullen
aantonen of pesticiden uit de landbouw een voordelig effect hebben op
amfibiepopulaties in de natuur.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Schijftongkikker (Discoglossus pictus).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

810

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 gebruikte diersoort kan wel besmet geraken met de schimmel, maar zal er niet ziek
door worden. Er zullen dus geen symptomen ontstaan, waardoor de besmetting met
deze schimmel slechts een licht tot matig ongemak met zich zal meebrengen. Omdat
we echter nog niet weten wat de effecten van dit product zijn op de groei van
kikkerlarven, wordt de proef als "ernstig" omschreven. Nadat de larven kikker zijn
geworden, zullen ze geëuthanaseerd worden om verdere gepaste stalen te kunnen
nemen voor onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Al het werk dat voorafging aan dit experiment is uitgevoerd zonder het gebruik van
proefdieren. Deze voorafgaande resultaten hebben als voordeel dat we een goed

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

proefdieren. Deze voorafgaande resultaten hebben als voordeel dat we een goed
overwogen keuze kunnen maken van het te testen landbouw pesticide en ook de
concentratie die we willen testen. De resultaten van deze proef moeten
extrapoleerbaar zijn naar wild levende dieren. Om dit complexe systeem na te bootsen
bestaan er geen dierloze oplossingen of modellen in het laboratorium.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren opgegeven is een maximum van larven dat gebruikt zal worden en is
gebaseerd op gelijkaardige wetenschappelijke studies. Door wat er reeds in de
literatuur beschreven is, kunnen we gericht het aantal te gebruiken dieren bepalen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We gebruiken de larven van de schijftongkikker omdat dit een soort amfibie is die
besmet kan worden door de schimmel, maar er niet ziek door wordt. Van andere
soorten amfibieën is het gekend dat deze wel erge symptomen kunnen ontwikkelen,
zoals huidletsels. We kiezen dus voor de larven van de schijftongkikker omdat dit een
soort is die weinig ongemak of pijn zal ervaren van deze proef.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De larven zullen gedurende de hele studieperiode dagelijks opgevolgd worden om
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren onvoorziene ongemakken tijdig waar te nemen en enventueel tegen te gaan. Bij het
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
opmerken van deze ongemakken zullen gepaste maatregelen getroffen worden.
minimum te beperken.

499
Titel van het project
Training in craniale en spinale procedures
Looptijd van het project
5 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
neurochirurgie, varken, craniaal, spinaal
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 (training, demonstraties)
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De doelstelling van deze training is het opleiden van neurochirurgen in craniale en
wetenschappelijke
onbekenden,
of spinale chirurgische procedures met de focus op het snel en adequaat reageren op
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die bloedingen.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Een craniale procedure is een procedure thv schedel en hersenen. Dit wordt onder meer
uitgevoerd om hersentumoren te verwijderen. Spinale procedures zijn procedures thv
wervelkolom en ruggenmerg en worden hoofdzakelijk uitgevoerd om druk op het
ruggenmerg (bvb ten gevolge van een hernia, scoliosis, enz…) te behandelen. Bij al
deze procedures treden onvermijdelijk bloedingen op omdat er wordt gewerkt in een
sterk doorbloede omgeving.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Het voordeel van deze training is dat neurochirurgen hun chirurgische technieken perfect
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan leren uitvoeren op een levend dier waar er een actieve bloedstroom aanwezig is,
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of alvorens zij een humane patiënt gaan opereren.
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Varken. Maximum 50 dieren per jaar.
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.

De training zal uitgevoerd worden terwijl het varken onder volledige verdoving is. Tijdens
de verdoving is er grondige opvolging en wordt ingegrepen wanneer nodig (zoals bij
mensen). De dieren worden op het einde van de proef op correcte wijze
geëuthanaseerd.

Alvorens participanten deelnemen aan een training op een levend model, nemen zij
uiteraard deel aan theoretische presentaties en demonstraties en oefenen zij hun
technische en chirurgische vaardigheden m.b.v. simulatie modellen en kadavers. De
focus van deze training ligt op het uitvoeren van de correcte chirurgische handelingen en
het correct gebruik van hulpmiddelen wanneer er een bloeding optreedt. Het gebruik van
levende modellen in deze chirurgische training is dan ook verantwoord en noodzakelijk
omdat deze toestaan om bloedingen, lekkages en letsels na te bootsen.

Het aantal te gebruiken dieren zal afhankelijk zijn van het aantal trainingen en het aantal
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het deelnemers op jaarbasis. Eens de training doorlopen, zal de chirurg geen dieren meer
gebruiken en is hij volledig voorbereid om dergelijke operaties op mensen uit te voeren.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Er worden varkens gebruikt omwille van de anatomische gelijkenissen met de mens. De
training gebeurt terwijl het varken onder volledige verdoving is, waardoor het dier hiervan
geen hinder ondervindt. Na afloop zal het op correcte wijze geëuthanaseerd worden.
Voor de aanvang van de training worden de varkens in groep gehuisvest in een stal met
stro om het wroetgedrag te stimuleren en is er speelgoed voorzien. De varkens hebben
onbeperkt toegang tot water en varkenskorrels.

500
Niet-technische titel van het project

De mean systemic filling pressure bij het paard

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Juni 2020 tot het ogenblik dat voldoende paarden aangeboden werden waarop de
meting kan gebeuren (vermoedelijk eind 2021)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Mean systemic filling pressure - Paard

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De mean systemic filling pressure is de druk die aanwezig is in alle bloedvaten nadat
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke het hart gestopt is met slaan. Dit is een belangrijke parameter omdat ze bepaalt
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal hoeveel bloed terugvloeit naar het hart bij een levend dier en dus ook hoeveel bloed het
1000 karakters)
hart per minuut naar de weefsels kan pompen. Toch is er niet gekend in welke grootteorde de mean systemic filling pressure bij paarden ligt. Het doel is om bij paarden die
om andere redenen geëuthanaseerd worden deze druk te meten, door het plaatsen van
een extra katheter (bij het paard dat al onder narcose gebracht is).

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Bij onderzoek naar de functie van het hart en de bloedvaten worden veel formules
berekend. Voor verschillende parameters is het nodig de mean systemic filling pressure
te kennen, maar bij paarden is deze waarde niet gekend. Het meten van deze druk kan
dus in de toekomst bijdragen aan onderzoek gericht op de functie van hart en
bloedvaten, bv. bij dieren met gezondheidsproblemen, maar ook bij dieren onder
anesthesie, de effecten van medicatie op de functie van hart en bloedvaten, enz.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden die aangeboden worden voor euthanasie of die op de operatietafel dienen
geëuthanaseerd te worden omwille van een andere reden. Er worden geen dieren
geëuthanaseerd voor deze proef.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

20

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

De dieren worden volgens het normale protocol onder narcose gebracht en
geëuthanaseerd. De enige extra handeling is het plaatsen van een extra katheter. Dit
gebeurt nadat de dieren onder narcose gebracht zijn. De eigenlijke meting gebeurt
nadat het paard gestorven is en zal enkel gebeuren op paarden die om andere redenen
geëuthanaseerd dienen te worden. Er wordt dus door deze proef geen ongemak
verwacht voor het paard.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het doel is om de druk te meten bij paarden, hiervoor bestaat geen alternatief.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Omdat er tussen individuele paarden verschillen mogelijk zijn naargelang de
gezondheidstoestand, leeftijd, etc. is het belangrijk de meting te doen bij meerdere
paarden. Met 20 paarden wordt verwacht een goed idee te krijgen over de grootte-orde
van de verschillen tussen individuele paarden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Bij vele andere diersoorten zijn de waardes voor de mean systemic filling pressure
reeds gekend, bij paarden nog niet.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Er worden enkel paarden gebruikt die om andere redenen geëuthanaseerd worden en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren de katheter wordt pas geplaatst eens het dier onder narcose is. Ook de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
euthanasiemiddelen worden pas toegediend nadat het dier onder narcose gebracht is.
minimum te beperken.

501
Niet-technische titel van het project

Paracetamol als peri-operatieve pijnstiller bij honden die thoracolumbale hernia
chirurgie ondergaan

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/03/2020 - 31/08/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hond, discus hernia, chirurgie, pijnstiller, paracetamol

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van deze studie is om te kijken of paracetamol een goede pijnstiller is voor
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke honden die herniachirurgie hebben ondergaan. De pijnstiller die momenteel het meest
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal gebruikt wordt (methadon) kent verschillende bijwerkingen waaronder misselijkheid en
1000 karakters)
overgevoeligheid aan pijn. Andere geneesmiddelen, zoals paracetamol, zijn mogelijks
net zo pijnstillend als methadon maar veroorzaken mogelijk minder bijwerkingen. Er is
momenteel nog geen studie uitgevoerd die het gebruik van paracetamol bij honden met
een herniachirurgie heeft onderzocht.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Een discus hernia komt zeer vaak voor bij honden en veel van deze patiënten hebben
een operatie nodig om te herstellen. Na de operatie hebben de honden gedurende
verschillende dagen pijnstillers nodig. Mogelijk zijn er betere pijnstillers beschikbaar dan
deze die momenteel het meest worden gebruikt. Gebruik van betere pijnstillers zal het
welzijn van de honden na de operatie verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Voor deze studie zullen honden gebruikt worden. Deze honden zijn afkomstig van
particulieren.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal zullen 8-12 honden gebruikt worden.

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

Bloedname, plaatsen van een intraveneuze katheter en algemene anesthesie zijn
basishandelingen die normaal gesproken slechts een lichte graad van ongemak geven.
Discomfort veroorzaakt door de herniachirurgie zal zo goed als mogelijk worden beperkt
door middel van pijnmedicatie en het uitvoeren van pijnscores. De honden zullen
steeds op een hondvriendelijke en rustige manier behandeld worden om stress zoveel
mogelijk te beperken. Aangezien het om honden van particulieren gaat, zullen zij na de
studie terugkeren naar huis.

Toepassing van de 3Vs
1.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 bestaan geen alternatieve dierloze methoden om deze studie uit te voeren
aangezien het beoordelen van pijnlijkheid enkel mogelijk is op levende wezens. Deze
dieren worden aangeboden omwille van verlammingsverschijnselen waarvoor het
noodzakelijk is de chirurgie uit te voeren. Er wordt enkel een aangepast pijnprotocol
uitgevoerd. De graad van pijn wordt echter aan de hand van pijnscores zeer goed
gemonitord en indien nodig kan er elk moment een extra pijnstiller worden toegediend
zodat de hond constant voldoende pijnstilling ontvangt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Statistische analyses zijn toegepast om het minimum aantal dieren te berekenen die
nodig zijn om een betrouwbaar resultaat uit te studie te krijgen. Dit berekende aantal
dieren zal gebruikt worden in de studie.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Een discus hernia is veelvoorkomend bij honden. Aangezien de verwerking van
medicatie sterk kan verschillen tussen diersoorten en deze studie enkel geïnteresseerd

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

medicatie sterk kan verschillen tussen diersoorten en deze studie enkel geïnteresseerd
is in de pijnstillende werking van paracetamol bij honden, is het noodzakelijk dat
honden gebruikt worden. Wanneer een andere diersoort gebruikt zou worden, zou het
namelijk mogelijk zijn dat er andere resulaten worden gezien. De honden die zullen
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie zijn honden die sowieso chirurgie
zullen ondergaan. Er zijn daarom geen proefhonden nodig.

Verklaar de maatregelen die 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 honden zullen steeds op hondvriendelijke en rustige manier behandeld worden
zodat de dieren zo min mogelijk stress ervaren. Regelmatig zal door een dierenarts
beoordeeld worden of de honden comfortabel zijn, doormiddel van een
wetenschappelijk pijnscoresysteem. Indien nodig zal extra pijnmedicatie worden
toegediend. Gedurende de hospitalisatie periode mogen de eigenaars van de hond op
bezoek komen.

502
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van een Campylobacter vaccin in vleeskuikenmoederdieren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, een eerste analyse zal gebeuren na een eerste preliminaire studie die moet bepalen
hoeveel dieren er zullen bemonsterd moeten worden in de veldstudie (dit zal in de
eerste maanden van het project zijn). De finale retrospectieve analyse zal gebeuren
voor de einddatum van het project (i.e. 3 jaar na start)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
kip, campylobacter, besmet vlees, vaccin
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In het labo werden 2 vaccins tegen Campylobacter aangemaakt. We willen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke vleeskuikenmoederdieren vaccineren om antilichamen in hun eieren te verhogen om zo
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de kuikens die uit deze eieren komen te beschermen tegen Campylobacter. Deze
1000 karakters)
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.Via een veldstudie willen we nagaan of de duur van
bescherming tegen Campylobacter gelinked wordt aan de hoeveelheid antistoffen
doorgegeven door het moederdier.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Jaarlijks worden in Europa 1% van de mensen ziek door het eten van kippenvlees dat
besmet is met deze bacterie. Momenteel is er echter nog geen goed product of vaccin
beschikbaar die de bacterie voldoende doodt in de blinde darm. Een federale
overheidsstudie voorspelt dat wanneer men het aantal bacteriën in de blinde darm van
de kip tienvoudig kan verminderen, het aantal consumenten dat jaarlijks ziek wordt met
de helft zal dalen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskuikens en vleeskuikenmoederdieren

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

vleeskuikenmoederdieren: 90; vleeskuikens voor in vivo proeven: 648; vleeskuikens
betrokken in veldstudie voor bloedname: via een preliminaire studie op historische
stalen zal berekend worden hoeveel dieren er moeten bemonsterd worden om een
statistisch significant resultaat te bekomen. Geschat wordt dat per toom tussen de 18
en 23 kuikens bemonsterd moeten worden. Er worden maximaal 50 tomen opgevolgd.

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

Vaccinatie van de kippen: we verwachten een beperkt ongemak tgv de injectie van het
vaccin in de borstspier. Infectie van de kippen met de bacterie: hiervoor openen we de
bek en dienen we via een buisje 1ml vloeistof toe. Onze ervaring leert dat kippen dit
goed toelaten en hier geen hinder van ondervinden. 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. Bloedname (1 tot 2ml) via de
vleugelader van de vleeskuikens voor het bepalen van antilichamen. Onze ervaring
leert dat kippen dit goed toelaten en hier geen hinder van ondervinden. Toch kan het
hanteren een zekere stressfactor met zich meebrengen.
De vleeskuikenmoederdieren en de vleeskuikens betrokken in de in vivoproef worden
op het einde van de proef geëuthanaseerd. We verwachten een beperkt ongemak ten
gevolge van de injectie in de vleugelader met sodiumpentobarbital. Dit is een sterk
verdovend product, dat wanneer het als overdosis toegediend wordt tot sterfte leidt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De werkzaamheid van het vaccin moet worden nagegaan in het doeldier. Het is bij
kippen dat het vaccin in de praktijk zal worden aangewend.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er worden slechts zo veel dieren gebruikt die statistisch vereist zijn om een
wetenschappelijk relevant resultaat 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.

Deze bacteriële infecties komen voor in kippen. Het is bij de kip dat het vaccin zal
worden aangewend in de praktijk.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Hierbij willen we nog eens vermelden dat de kippen niet ziek worden door deze
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren infectie. Alle handelingen worden uitgevoerd door een ervaren dierenarts die gewoon
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
is om kippen te hanteren zodat stress wordt geminimaliseerd.We doen inspanningen
minimum te beperken.
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.

503
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de invloed van de prenatale omgeving op de latere groei,
vruchtbaarheid en langleefbaarheid van melkvee.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

mei 2020 - juli 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

jongvee, melkvee, lichaamsmaten, langleefbaarheid, vruchtbaarheid

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit project is om na te gaan welke de beïnvloedende factoren zijn die de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke groei van het kalf in de baarmoeder kunnen bepalen en wat de invloed hiervan is op de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verdere groei van de koe, haar vruchtbaarheid en langleefbaarheid.
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Bij de mens is het reeds gekend is dat de groei in de baarmoeder een invloed kan
hebben op het latere leven, daarom kan het ook bij runderen van belang zijn om betere
inzichten te verwerven in de factoren die deze groei beïnvloeden. Het is immers het
doel om de vrouwelijke kalveren aan te houden en deze later als een gezonde, sterke
en goed producerende melkkoe te gebruiken op het bedrijf. In een voorgaande proef
werden metingen uitgevoerd bij pasgeboren kalveren. De resultaten hiervan tonen veel
variatie aan in lichaamsmaten tussen de dieren, mogelijks beïnvloed door de prenatale
omgeving. Aangezien een eenmalige meting kort na de geboorte een momentopname
is, en weinig zegt over de latere ontwikkeling van de dieren, zou een verdere opvolging
een grote meerwaarde betekenen. Enerzijds zou het effect van de prenatale factoren
runderen
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In het kader van de handelingen die met de dieren
Er wordt een licht ongemak verwacht omwille van de bloedname (uit de staartvene).
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
Graad van ernst = licht. De vaarzen zullen op het bedrijf aanwezig blijven en zullen
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verder opgefokt worden om ter vervanging van het huidige melkvee ingezet te worden.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien het onderzoek handelt over groei en bloedwaarden van dieren, is er geen
vervanging mogelijk.

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

vervanging mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er werd in de voorgaande proef, door middel van een statistische analyse, bepaald
hoeveel dieren er nodig waren voor dit onderzoek. Gezien (enkel de vrouwelijke) dieren
uit de voorgaande proef verder zouden worden opgevolgd, moeten er geen nieuwe of
proefdieren gezocht worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Gezien het doel van dit onderzoek is om de correlatie te bekijken tussen prenatale
omgevings- en koe factoren en de lichaamsmaten, vruchtbaarheid en langleefbaarheid
van melkvee, is het noodzakelijk om runderen te gebruiken in dit onderzoek.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle handelingen zullen uitgevoerd worden door ervaren personen. Deze zijn opgeleid
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren om de best aangepaste technieken gebruiken om het ongemak bij de dieren te
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimaliseren.
minimum te beperken.

504
Niet-technische titel van het project

De veiligheid en werkzaamheid van GHB als slaapmiddel bij het varken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

21/06/2020 tot 1/02/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gamma Hydroxy Boterzuur, anesthesie, varken, intraveneus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In deze studie zal er gekeken worden of met GHB op een veilige manier een diepe
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke slaap van het varken kan worden bereikt en zal er worden gekeken naar de bloeddruk,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de ademhaling, de temperatuur en het hartritme om de neveneffecten in te schatten.
1000 karakters)
Het product kan veilig worden gebruikt bij de mens en heeft verschillende
toepassingen. Het kan gebruikt worden om de slaapdiepte te vergroten, als middel om
mensen langdurig te beademen en te kalmeren of als middel om mensen volledig in
slaap te brengen. Over het gebruik van dit product bij het varken is er weinig bekend.
Deze studie wil bekijken of het product op een veilige manier kan gebruikt worden bij
varkens om hen in slaap te brengen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 dit product bruikbaar is bij het varken kan het worden toegevoegd aan een reeks
van andere mogelijk bruikbare slaapmiddelen. Elk slaapmiddel werk iets of wat anders
en heeft andere voor en nadelen. Door een bredere waaier van opties te onderzoeken
kan er gekozen worden voor het middel dat het beste past bij de noden van elk individu.
Eigenschappen van GHB zijn bijvoorbeeld een zeer snelle uitscheiding, weinig irritatie
bij inspuiten, het vergemakkelijken van het beademen van patiënten. In dit opzicht is
het interessant om de studie uit te voeren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6

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

Verwachte negatieve effecten vallen onder de graad van ernst: licht. Daar het enkel
gaat over een korte studie 1x onder narcose brengen, wordt er gezocht naar dieren die
hergebruikt kunnen worden uit andere studies. Mogelijks is er reeds een katheter
aanwezig om het middel toe te dienen indien dit niet aanwezig is wordt de dag voordien
onder volledige narcos een katheter geplaast bij het varken. Mogelijke nevenwerkingen
die zijn beschreven bij het onder narcose brengen met GHB; doch die niet noodzakelijk
zullen plaatsvinden zijn misselijkheid met overgeven en spierkrampen. Aan het eind
van de studie zullen de dieren worden geëuthanaseerd doormiddel van injectie. Of ter
bschikking worden gesteld voor een andere proef.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gaat hier over het toedienen van een product dat slaap veroorzaakt. We willen het
effect van dit product op varkens specifiek onderzoeken.

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

effect van dit product op varkens specifiek onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

In eerste instantie gaat het enkel over een verkennende studie, zonder vergelijking met
een ander product. Dus een statistiek om het minimaal aantal dieren te bepalen kan
nog niet worden uitgevoerd. De bedoeling van deze fase van het onderzoek is het
zoeken naar een dosis waarmee diepe slaap wordt bekomen. Van zodra een goed idee
verkregen is van de benodigde dosis wordt een nieuwe aanvraag ingediend om de
effecten te vergelijken met andere sedativa, de farmacokinetiek te bekijken, etc. 6
dieren is dus een maximum aantal.

3.Verfijning (maximaal 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 gaat hier over het toedienen van een product dat slaap veroorzaakt. We willen het
effect van dit product op varkens specifiek onderzoeken om de mogelijke voordelen of
nadelen voor deze diersort in te schatten.

Verklaar de maatregelen die 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 metingen die worden uitgevoerd zullen geen pijn veroorzaken daar het dier slaapt.
Er zal ook een kleine dosis spierontspanners en kalmeringsmiddel worden toegediend
voorafgaand aan de toediening van de GHB om een mogelijke spierspanning en paniek
bij inductie van de slaap te vermijden of verminderen. Er zullen voorafgaand katheters
worden geplaatst, dit zal gebeuren ondervolledige narcose. De katheters die reeds
geplaatst zijn zullen toe laten om bloed te nemen of producten in te spuiten zonder het
dier al te veel te moeten immobiliseren. Dit kan de stress voor het dier doen
verminderen.

505
Titel van het project
Masterproef: Antimulleriaans hormoon en spermakwaliteit bij de reu
Looptijd van het project
01/09/2020 - 01/05/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
biomerker, fertiliteitsonderzoek, AMH, masterproef
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De laatste decennia wordt de concentratie aan AMH in het serum steeds meer
wetenschappelijke
onbekenden,
of gesuggereerd als indirecte biomerker voor de Sertoli celfunctie en de spermatogenese
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die bij de man. In deze studie, in het kader van een masterproef, zal nagegaan worden of
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze biomerker ook toepasbaar is bij de reu. Het doel is om na te gaan of er een
correlatie is tussen de AMH-concentratie in het bloed en de fertiliteit van de reu. Tevens
worden andere parameters zoals leeftijd, gewicht en testisgrootte van de reu in rekening
gebracht. Deze resultaten kunnen dienen als een pilootstudie voor verder onderzoek
naar de waarde van AMH als een merker voor fertiliteit bij de reu.
Doelstelling van het project

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

Steeds meer fokkers doen beroep op hun dierenarts om na te gaan of hun reu wel
vruchtbaar is. Om een grondig besluit te kunnen opmaken over de vruchtbaarheid van
het dier dienen verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. Sommige van deze
technieken zijn invasief, zoals een bioptname van de testikel. In dit onderzoek willen we
het AMH gehalte in het bloed vergelijken met de fertiliteit van de reu, die we nagaan
door sperma-onderzoek. Indien uit deze studie blijkt dat AMH als biomerker gebruikt kan
worden voor de fertiliteit, dan kunnen invasieve methoden vervangen worden door één
eenvoudig bloedstaal. Een sperma-afname vereist ook meer ervaring, tijd en materiaal
dan een bloedafname.

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?

20 honden, mannelijk: eigenaarshonden die aangeboden worden voor sperma
onderzoek
Tijdens de procedures is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of pijnmedicatie
toe te dienen, er worden geen nadelige effecten verwacht na de procedure.

Toepassing van de 3Vs
Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt worden.
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We kiezen ervoor om maximaal 20 honden (eigenaarshonden, aangeboden op de
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het kliniek voortplanting gezelschapsdieren voor sperma onderzoek) van verschillende
rassen, verschillende leeftijden te includeren in dit onderzoek. Dit is een pilootproject om
minimum aantal dieren wordt gebruikt
op basis hiervan verder onderzoek in te plannen.

De AMH productie en het gehalte in het bloed verschilt per species. Voor dit onderzoek
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en komen andere diersoorten dan de reu dus niet in aanmerking.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de oorzaken van de hoge niveaus van antibioticaresistentie bij
braadkippen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Augustus 2020-2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Braadkippen; fluoroquinolonen; resistentie; antibiotica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Fluoroquinolonen (FQ) is de naam voor een groep antibiotica. Ondanks het huidige
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke lage gebruik van FQ in de braadkippensector worden er nog veel bacteriën
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal teruggevonden tegen FQ. Verschillende vragen die in dit project worden beantwoord:
1000 karakters)
Wat zijn de oorzaken van de onverwachte hoge niveaus van resistentie bij
braadkippen?
a. Welke zaken hebben invloed op het voorkomen van resistentie tegen FQ?
b. Wat voor invloed heef het toedienen van andere antibioticagroepen (dus antibiotica
die niet behoren tot FQ) op het voorkomen van resistentie tegen FQ?
c. In welke mate wordt resistentie tegen FQ verspreid via de broederij en de
ouderdieren van braadkippen?
d. Wat voor rol speel de omgeving bij de verspreiding van resistentie tegen FQ?

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het voorkomen van fluoroquinolonen resistentie in de braadkippensector is een groot
probleem. Deze groep antibiotica is bestempeld door de WHO als kritisch belangrijke
antibiotica met de hoogste prioriteit. Het voorkomen van hoge aantallen in
voedselproducerende dieren vormt een mogelijke verspreidingsroute richting mensen,
wat kan bijdragen aan stijgende niveaus van resistentie in mensen. Daarnaast is het
voor de braadkippensector ook van groot belang om de resistentie zo laag mogelijk te
houden, zodat bestaande antibiotica nog bruikbaar blijven voor het behandelen van
dieren in geval van nood. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar mogelijke
verklaringen voor de hoge resistentie in braadkuikens. Hierdoor kunnen we het
probleem beter begrijpen en kan er gezocht worden naar de beste maatregelen om dit
probleem te voorkomen, wat gunstig is voor zowel de gezondheid van mens als dier.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Braadkippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal zullen 30 bedrijven bezocht worden. Elk bedrijf zal op 4 momenten bezocht
worden tijdens de periode van één productieronde (dat is de periode van het moment
dat de dieren op het bedrijf komen tot wanneer ze naar de slachterij gaan). Tijdens elk
bezoekmoment
zullen 30effecten
dieren bemonsterd
worden
(totaal
= 30*4 op
= 120
dieren
De verwachte negatieve
voor de dieren
worden
ingeschat
klasse
licht. De

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

Toepassing van de 3Vs

dieren worden bemonsterd op de braadkuiken bedrijven zelf. Op dag 0 worden 30
kuikens uitgekozen welke worden geëuthanaseerd via cervicale dislocatie
(ontwrichting van de halswervels waardoor de verbinding tussen hersenen en
ruggenmerg wordt verbroken) en vervolgens worden darmstalen afgenomen. Op dag 3,
21 & 35 zullen we voor het afnemen van de stalen door de stal lopen en de
braadkippen worden vervolgens opgepakt om met behulp van een swab het
darmkanaal van het braadkuiken te bemonsteren (via de cloaca). Op dag 35 worden
ook nog 3 braadkuikens uitgekozen om vervolgens geëuthanaseerd te worden via
cervicale dislocatie. Van deze dieren worden de veren geplukt voor verdere analyse.

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Binnen deze studie kijken we in het bijzonder naar het voorkomen van hoge
fluoroquinolonen resistentie bij braadkuikens op braadkuiken bedrijven in België.
Hiervoor is het noodzakelijk om voor dit onderzoek braadkuikens te bemonsteren om
een juist beeld te krijgen van de situatie op bedrijven in België. Het kiezen van een
methode zonder dieren is hierdoor niet mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben het minimaal aantal benodigde dieren berekend met behulp van een
formule om te zorgen dat we niet onnodig veel dieren gebruiken. Afgezien van het feit
dat we rekening houden met onvoorziene uitval van bedrijven en stalen, zijn we zo dicht
mogelijk bij dit getal gebleven.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We hebben specifiek voor braadkuikens gekozen in onze dierproeven omdat dit ook de
diersoort is waar ons onderzoek op gericht is. Een ander diersoort zou niet passend
zijn.

Verklaar de maatregelen die 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 de momenten dat we in de stallen aanwezig zijn om de dieren te bemonsteren
zullen we ons op een zeer rustige en kalme wijze door de stal verplaatsen zodat de
dieren zo min mogelijk schrikken van onze aanwezigheid. Het hanteren van de dieren
zal op een kalme en accurate wijze gebeuren (door een dierenarts) om stress zoveel
mogelijk te verminderen en het welzijn goed te kunnen monitoren.

507
Niet-technische titel van het project

Opstapeling van een veelgebruikt landbouw pesticide in de lever en huid van de
alpenwatersalamander door opname uit verontreinigd poelwater, gevolgd door het
nagaan van de uitscheiding van het pesticide.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Verwacht wordt dat deze proef wordt uitgevoerd tussen 01/07/2020 en 01/07/2021.

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

opstapeling pesticide lever huid alpenwatersalamander poelwater schimmelziekte
biodiversiteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Dit project heeft als doel inzicht te verwerven in de opstapeling en uitscheiding van een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke veelvoorkomend landbouwpesticide nl. epoxiconazole in de lever en huid van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal watersalamanders.
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voorgaande labostudies hebben aangetoond dat epoxiconazole aan
milieuconcentraties effectief is in de afdoding van een huidschimmel, verantwoordelijk
voor massale sterfte van amfibieën. Resultaten van de opstapelingsstudie zullen
gebruikt worden in de bepaling of epoxiconazole veilig kan ingezet worden als
behandeling. Op deze manier wordt getracht het wereldwijde verlies van biodiversiteit
een halt toe te roepen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zal gebruik gemaakt worden van watersalamanders omdat deze dieren gevoelig zijn
aan de hierboven beschreven huidschimmel en in contact komen met epoxiconazole
via verontreinigde poelen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Max. 24 vuurbuiksalamanders (verkennende studie)
Max. 72 alpenwatersalamanders (definitieve studie)

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

Op basis van vergelijkbare studies worden geen of minimaal negatieve effecten
verwacht ten gevolge van de blootstelling aan lage concentraties epoxiconazole. Het
eindpunt wordt als "ernstig" bestempeld daar de dieren dienen te worden
geëuthaniseerd voor de collectie van lever en huid. Euthanasie wordt uitgevoerd door
de dieren gedurende min. 30 minuten onder te dompelen in een 5 g L-1 oplossing van
tricaïne mesylaat, tot wanneer de dieren niet meer reageren. Dit is een frequent
uitgeoefende en effectieve methode voor euthanasie van amfibieën, waarbij de dieren
eerst worden verdoofd alvorens sterfte optreedt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Tot dusver bestaat er geen dierloze methode die de complexe structuur van een lever
en huid van watersalamanders kan nabootsen.

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

en huid van watersalamanders kan nabootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er werd een statistische berekening gemaakt van het minimum aantal benodigde dieren
op basis van gegevens uit vergelijkbare studies met amfibieën. Het aantal werd
vervolgens bevestigd aan de hand van internationaal aanvaardde richtlijnen inzake de
opstapeling van stoffen na blootstelling via water.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er zal gebruik gemaakt worden van watersalamanders omdat deze dieren gevoelig zijn
aan de hierboven beschreven huidschimmel en in contact komen met epoxiconazole
via verontreinigde poelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Dagelijks zal het algemeen welzijn van de proefdieren gecontroleerd worden. De dieren
zullen tevens dagelijks gecontroleerd worden op tekenen van ongemak, ziekte of pijn.
Bij vertoon van één van deze tekenen zullen zij onmiddellijk worden verwijderd uit de
proef en apart worden gehuisvest in een aquarium zonder toegevoegd epoxiconazole.
Indien de tekenen verdwijnen of verbeteren binnen de 48 uur, zullen de dieren verder
worden gehuisvest, doch niet terugkeren naar de proef. Indien de tekenen niet
verdwijnen of verergeren, zullen de dieren worden geëuthanaseerd.
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Niet-technische titel van het project

Driedimensionale elektroanatomische mapping van het hart: nieuwe diagnostische
technieken en behandelingsmethoden voor hartritmestoornissen bij honden met
minimale blootstelling aan X-stralen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Het project zal van start gaan in het derde kwartaal van het jaar 2020 nadat
goedkeuring is verleend door de ethische commissie. Vanaf dan zal het project vier
jaar lopen.

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hartritmestoornis/hart/hond/behandeling/ablatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hartritmestoornissen komen frequent voor bij de hond en veroorzaken vaak
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke symptomen of zelfs plotse sterfte. Momenteel worden de meeste van deze patiënten
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal behandeld met geneesmiddelen. Deze werken vaak onvoldoende en veroorzaken
1000 karakters)
frequent bijwerkingen. In de menselijke geneeskunde zijn elektrofysiologische
technieken ontwikkeld die de arts in staat stellen de onderliggende oorzaak van de
ritmestoornis zeer precies te lokaliseren, waarna dit weefsel vernietigd wordt met
behulp van ablatie. Indien de ingreep succesvol verloopt, is de ritmestoornis vaak
definitief behandeld en kunnen de schadelijke gevolgen op het hart volledig
omkeerbaar zijn. In de diergeneeskunde worden deze technieken slechts op zeer
beperkte schaal toegepast. Het project heeft als doel om de diagnose en behandeling
van hartritmestoornissen bij honden mogelijk te maken door het gebruik van een recent
ontwikkeld driedimensionaal elektroanatomisch mapping systeem.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Er wordt verwacht dat het gebruik van deze laatst ontwikkelde elektrofysiologische
systemen behandeling zal toelaten van een groter aantal hartritmestoornissen bij
honden. Voor deze honden betekent een succesvolle behandeling van de
hartritmestoornis een betere levenskwaliteit (toename van inspanningstolerantie,
afwezigheid van symptomen en verminderde nood aan toediening van
geneesmiddelen) en vaak ook een normale levensverwachting.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal worden er maximaal 32 honden gebruikt. Meer specifiek bestaat deze
populatie uit 8 gezonde proefhonden (1ste experiment) en 24 honden met
hartritmestoornissen (2de experiment).

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

Voor de dieren die in deze proef worden opgenomen wordt een milde ernstgraad
verwacht. Echter, geen van de handelingen die uitgevoerd worden veroorzaken
ernstige pijn of leed bij de dieren. Daarnaast worden de meeste onderzoeken
uitgevoerd op het niet-wakkere dier. Op lange termijn worden geen negatieve effecten
verwacht op de proefdieren. Voor de patiënten in deze studie wordt eerder een positief
effect op de gezondheid verwacht (complete genezing van de aandoening wordt
nagestreefd).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Deze studie poogt om de effectiviteit en veiligheid van driedimensionale
elektroanatomische mapping van het hart te evalueren voor de diagnose en

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

elektroanatomische mapping van het hart te evalueren voor de diagnose en
behandeling van hartritmestoornissen. Hiervoor wordt een groep gezonde honden en
een groep honden met verschillende hartritmestoornissen gebruikt. Jammer genoeg
bestaat er geen alternatieve methode of dierloos model om correct deze methode te
valideren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

In eerste instantie werd de bestaande literatuur onderzocht om duplicatie van
experimenten te vermijden. Daarnaast wordt voor beide studies gestreefd naar een
absoluut minimum aantal proefdieren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er bestaat jammer genoeg geen alternatieve diersoort die 1) de correcte anatomische
en elektrofysiologische omgeving kan simuleren die noodzakelijk is voor het evalueren
van de effectiviteit en veiligheid van deze techniek bij de hond, en 2) tevens voldoende
groot is om katheterisatie van het doelorgaan (hart) toe te laten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Geen van de handelingen zal ernstig lijden, pijn of angst veroorzaken. Daarnaast zal
het elektrofysiologisch onderzoek plaatsvinden onder algemene anesthesie, waardoor
het dier hiervan geen bewuste negatieve effecten ondervindt. Alle andere onderzoeken
uitgevoerd op het wakkere dier zijn niet-pijnlijke onderzoeken die geen schade
veroorzaken aan het dier. De proefhonden kunnen hergebruikt of geplaatst worden.
Voor de patiënten streven we naar complete genezing.
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Titel van het project
Evaluatie van een zelf-replicerend RNA vaccin tegen SARS-CoV-2
Looptijd van het project
12 maanden
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
COVID-19, vaccinatie, RNA vaccin, SARS-CoV-2
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn
van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de SARS-CoV-2 veroorzaakt momenteel een wereldwijde pandemie met meer dan 350 000 doden
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke en meer dan 3,5 miljoen geïnfecteerde personen. De ziekte veroorzaakt door dit virus is enorm
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal besmettelijk waardoor het virus zich zeer snel kon verspreiden. Omwille van deze redenen, is er
700 karakters)
een sterke nood aan een vaccin dat kan beschermen tegen infectie met dit virus. In dit project zal
een genetisch vaccin tegen SARS-CoV2 worden ontwikkeld en geëvalueerd.
Doelstelling van het project

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

Het uiteindelijke doel van dit project is om een eenvoudige en flexibele strategie te ontwikkelen
om de menselijke bevolking tegen besmettelijke ziekten te beschermen. In eerste instantie zal
worden gefocust op bescherming tegen SARS-CoV2. Naast de bescherming die dit vaccin zou
kunnen bieden tegen het SARS-CoV2, kan dit vaccinatieplatform ook worden uitgebreid naar
andere infectieuze ziekten. Indien het vaccin een goede bescherming teweegbrengt, zal worden
overgegaan tot klinische testen en zal het vaccin op de markt worden gebracht.

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?

256 muizen
Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de muizen zich onder verdoving bevinden.
De proefdieren zullen dan ook slechts in milde mate last ondervinden. Op het einde
van de proef worden de proefdieren op humane wijze gedood.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te De lichamelijke reactie op infectie is zeer complex. Op dit moment bestaat er geen alternatieve
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze methode om deze complexiteit na te bootsen, dan het gebruik van levende dieren.
methode kan gebruikt worden.

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

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

het Deze proef betreft een preliminair experiment. Er zijn geen data voorhanden om te berekenen
hoeveel dieren nodig zullen zijn. Gebaseerd op de literatuur en voorgaande gelijkaardige
experimenten lijken groepen van acht dieren voldoende te zijn om zinvolle resultaten te bekomen
over de werkzaamheid van dit vaccin.

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

Muizen zijn het meest gebruikte model in de biomedische wetenschap omwille van de relatieve
gelijkenis met de menselijke fysiologie. Indien immuunreacties kunnen worden opgewekt bij
muizen kunnen deze in de meeste gevallen ook bij mensen worden opgewekt. De muizen worden
gehuisvest in kooien voorzien van nest- en speelmateriaal.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) Tijdens de procedures zullen de dieren zich steeds onder verdoving bevinden en zullen hier
dieren te minimaliseren.
slechts in beperkte mate last van ondervinden.
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Niet-technische titel van het project

‘Hyperthermie (warmte) behandeling van honden bij wie kanker werd vastgesteld'

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01-07-2020 until 31-12-2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, tegen eind 2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

warmtebehandeling, hyperthermie, inwendige tumoren, uitgezaaide tumor, metastasen, honden met
kanker, werkingsmechanisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wanneer honden gediagnostiseerd worden met een uitgezaaide kanker zijn de vooruitzichten vaak
slecht, omwille van beperkte behandelopties of omdat er wordt gekozen voor vroegtijdige
euthanasie. Warmtebehandeling zou een grote rol kunnen spelen als nieuwe therapie voor
uitgezaaide kanker. Warmtebehandeling kan mogelijks leiden tot een versterkte reactie van het
afweersysteem, versterking van het effect van chemotherapie en het omzeilen van resistentie
tegenover bestaande kankertherapieën.
Met deze studie willen we het werkingsmechanisme en het effect van warmtebehandeling op de
tumor, uitzaaiingen en het afweersysteem van de patiënt bestuderen. Aan de hand van bloedstaalanalyses, analyse van weefselstukjes en verschillende beeldvormingstechnieken zal bijvoorbeeld de
doorbloeding van de tumor voor en na de behandeling nagegaan worden, aanwezigheid van cellen
van het afweersysteem en de grootte van de tumor en de uitzaaiingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door toepassing van warmtebehandeling, al dan niet in combinatie met chemotherapie en
bestraling, hopen we een oplossing te kunnen aanbieden voor patiënten met uitgezaaide kanker
(zowel dieren als mensen). Het begrijpen van het onderliggende werkingsmechanisme is belangrijk
voor een correcte toepassing in de kliniek. Zo zal de optimale behandelingsduur, frequentie en
tussentijd bepaald kunnen worden. Tevens hopen we te begrijpen hoe warmtebehandeling het effect
van chemotherapie kan versterken, waardoor deze laatste in lagere dosissen toegediend kan
worden met minder nevenwerkingen voor de patiënt. Vandaag bestaat er in de gespecialiseerde
diergeneeskunde de nood om toegang te krijgen tot een breder waaier aan anti-kanker
behandelingen, deze vraag 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), lijken succesvol.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden, meer bepaald eigenaarshonden bij wie kanker en eventuele uitzaaiingen werden
vastgesteld.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

10

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

In het kader van deze studie zal de lichaamstemperatuur van de patiënt, onder volledige verdoving,
verhoogd worden tot 41,5°C gedurende 6 uur. Voor dit project werd een toestel ontwikkeld, de
HYPERTherm IV, dat doorlopend en nauwgezet de temperatuur in de verscheidene delen (onder
andere de lever en het rectum) 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, een dierenarts en een technicus.
In eerder uitgevoerde studies werd de haalbaarheid van extreme warmtebehandeling aangetoond en
als 'mild' omschreven.
Na het doorlopen van een behandeling wordt de patiënt gedurende 24u gehospitaliseerd om rustig
te revalideren onder toezicht, waarna kan hij weer naar huis kan met zijn eigenaar.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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).

3.Verfijning (maximaal 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 onderzoek naar kanker wordt vaak nog met knaagdieren gewerkt, maar de focus wijkt hier meer
en meer vanaf. Honden met spontaan ontwikkelde tumoren vormen een uniek model dat veel
dichter bij dat van de mens staat. Ook grotere gelijkenissen tussen het genoom van mensen en
honden en het feit dat ze worden blootgesteld aan dezelfde omgevingsfactoren draagt hiertoe bij.
In onze fase 1 studie werden 6 honden met kanker behandeld, zij verdroegen een behandeling van
8 uur bij 41.5°C goed. De dieren worden tijdens de hyperthermie sessie opgevolgd door een
anesthesist en een dierenarts, ze krijgen verdoving en pijnmedicatie. Na de hyperthermie sessie
worden de patiënten gehospitaliseerd om na te gaan dat ze vlot ontwaken, er wordt naar gestreefd
om ze zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan (de volgende dag). Tussen de sessies in zal
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
aan de eigenaar gevraagd worden om via een vragenlijst de levenskwaliteit van zijn dier te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
beoordelen.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een bloedtest om het effect van voeradditieven op de
darmgezondheid bij vleeskippen te evalueren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

darmgezondheid - bloedtest - voeradditieven - vleeskippen

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Dit project heeft tot doel om te zoeken naar een bloedtest of een combinatie van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verschillende bloedtesten waarmee we de darmgezondheid bij vleeskippen kunnen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal beoordelen onafhankelijk van de onderliggende ziekte.
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Dit kan bijdragen tot gepaste maatregelen om de darmgezondheid van vleeskippen te
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke bevorderen in de toekomst. Met deze bloedtest kan de werkzaamheid van nieuwe of
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project bestaande veevoeder additieven gecontroleerd worden.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

vleeskippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1248 vleeskippen

In het kader van de handelingen die met de dieren
De dieren zullen slechts een matig ongemak ondervinden onder de vorm van
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
darmproblemen met eventueel diarree. Maar de kippen zullen niet algemeen ziek
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
worden. De dieren zullen na de proef geëthanaseerd worden.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Omwille van de complexiteit van de interactie tussen het maagdarmkanaal - voeder en
het afweersysteem en de interactie met de bloedbaan is er geen volwaardig alternatief.

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

het afweersysteem en de interactie met de bloedbaan is er geen volwaardig alternatief.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Dit is gebaseerd op statistische analyse en uitgebreide ervaring van het betrokken
laboratorium.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er wordt rechtstreeks in de doeldiersoort gewerkt omdat de reactie in het dier gemeten
met de bloedtest vaak diersoort specifiek is.

Verklaar de maatregelen die 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 in groep gehuisvest, wat het sociaal gedrag ten goede komt. Ook
wordt een deel van het voeder tussen de schavelingen gemengd om het
scharrelgedrag aan te moedigen. Dieren zullen frequent gecontroleerd worden door
een dierenarts. Wanneer tekenen van ziekte zoals verminderde voederopname,
verminderde drinkwateropname, te stil zitten opgemerkt worden zullen deze dieren
onmiddellijk correct geëuthanaseerd worden.
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Niet-technische titel van het project

Gebruik van oogdruppels ter behandeling van staar bij de hond ten gevolge van
suikerziekte - pilootstudie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

12 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

suikerziekte; staar; blindheid; hond; oogdruppels; fructosamine-3-kinase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Evalueren van de mogelijkheid om door middel van lokaal toegediende oogdruppels
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke (actief bestanddeel fructosamine-3-kinase) staar ten gevolge van suikerziekte en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal leidend tot blindheid, bij honden te behandelen/verbeteren. Momenteel kan staar bij de
1000 karakters)
hond enkel operatief behandeld worden. De oudere leeftijd van honden met
suikerziekte, de daardoor vaak aanwezige andere ouderdomskwalen, de kostprijs van
dergelijke ingreep tegenover de verwachte overlevingstijd (gemiddeld 3 jaar) bij honden
met suikerziekte, de mogelijkse complicaties van en de vereiste nazorg bij dergelijke
ingreep leidt vaak tot de beslissing om dergelijke ingreep niet uit te voeren.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

1. Zoals hierboven aangegeven verkiezen eigenaars vaak om geen operatie te laten
uitvoeren. Echter de ontwikkeling van staar leidend tot blindheid bij honden met
suikerziekte wordt door vele eigenaars beschouwd als nadelig voor de levenskwaliteit
van hun hond (afwezigheid van zicht, verminderde activiteit). Er is dus zeker een
doelpubliek voor een medische behandeling die het zicht kan verbeteren en/of kan
behouden. 2. Dit project kan als tussenstap dienen om in een latere fase studies uit te
voeren in de humane geneeskunde

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden (eigenaarshonden)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

5

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

De graad van de verwachte negatieve effecten zijn licht. Het gaat om een minimaal
belastende behandeling (druppels thuis toegediend door eigenaar). Het uitgangspunt
zijn honden waarbij er aan weerzijden blindheid is ten gevolge van staar en er wordt
slechts 1 zijde behandeld, waardoor de ingestelde behandeling niet kan leiden tot een
verslechtering van de situatie. In geval een lokale ontstekingsreactie zou ontstaan en
deze niet goed reageert op medicamenteuze behandeling kan er alsnog geopteerd
worden voor een operatieve wegname van het oog. Op basis van eerder uitgevoerde
onderzoeken bij andere diersoorten is de kans op dergelijke complicatie echter
minimaal.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Gezien het gaat om een vaak geziene, natuurlijk voorkomende aandoening bij honden
en gezien het doel is om na te gaan of er een verbetering van het zicht optreedt bij

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

en gezien het doel is om na te gaan of er een verbetering van het zicht optreedt bij
behandelde honden, kan er niet geopteerd worden voor een dierloze studie of een
studie op kadavers. Eerder uitgevoerde onderzoeken op (dode en levende) kleine
laboratorium dieren (muizen) toonden veelbelovende resultaten met afwezigheid van
duidelijk zichtbare lokale/algemene neveneffecten

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Dit project omvat een pilootstudie op een beperkt aantal honden, om eerst de
mogelijkheden en effecten van de lokale behandeling te evalueren.

3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van honden kent 2 redenen: 1. staar ten gevolge van suikerziekte is een
veel voorkomende aandoening bij oudere honden met een duidelijke nadelige invloed
op hun levenskwaliteit. Een niet-chirurgische behandeling is nog niet beschikbaar. Er
werden reeds eerdere onderzoeken uitgevoerd op (dode en levende) muizen en reeds
gestorven paarden/varkens/mensenogen 2. Dit project kan als tussenstap dienen om in
een latere fase levende studies uit te voeren in de humane geneeskunde

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Opvolging van het welzijn van de studie-honden zal gebeuren tijdens de consultatie
momenten en via een welzijnsenquête. Honden die de onderzoeken en/of behandeling
niet toelaten met minimale manipulatie (omwille van angst, agressief gedrag) zullen niet
geïncludeerd worden in de studie.
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Niet-technische titel van het project

Invloed van gepotentialiseerde sulfonamiden op het hart bij het paard

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/08/2021- geschatte duur 1 maand

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

antibiotica, electrogardiogram, gepotentialiseerde sufonamiden, paard

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Gepotentialiseerde sulfonamiden zijn antibiotica die vaak gebruikt worden bij het paard
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke en bij de mens. Bij de mens kan inname van dit antibioticum een invloed hebben op het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal hart. Er zijn aanwijzingen dat dit bij het paard ook het geval is, doch we zien weinig
1000 karakters)
complicaties bij het gebruik van deze antibiotica. Er wordt dus niet verwacht dat er een
ernstig effect zal zijn op het hart, het doel is om subtiele veranderingen ter hoogte van
het hart op te merken door een speciaal electrocardiogram (ECG) af te nemen bij
toediening. Dit is belangrijk voor het inschatten van de veiligheid van gebruik van dit
antibioticum in combinatie met andere medicatie.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Elk effect van een medicijn op het hart is belangrijk om aan te tonen of uit te sluiten
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke zodat hier mee rekening kan worden gehouden bij de behandeling van patiënten en de
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project keuze van de medicatie.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

10

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

Graad van ernst: licht. Voor de proef wordt er eenmalig een dosis antbiotica
intraveneus toegediend aan dieren die verblijven in hun eigen stal. Dit is een courant
gebruikt antibioticum en geen ernstige nevenwerkingen worden verwacht. De paarden
die worden gebruikt zijn proefpaarden die eigendom zijn van de Faculteit
Diergeneeskunde. Na afloop van de proef zullen zij verder verblijven op de Faculteit
Diergeneeskunde waar zij worden ingezet voor onderwijsdoeleinden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er wordt specifiek gekeken naar het effect van dit antibioticum op de electrische
geleiding van het hart van het paard. Er werd reeds in labo-omstandigheden gekeken

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

geleiding van het hart van het paard. Er werd reeds in labo-omstandigheden gekeken
naar het effect van dit antibioticum op harspiercellen. Dit onderzoek wil het effect
specifiek op een kloppend hart onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het gaat hier om een verkennende studie. Momenteel zijn er geen waarden
beschikbaar om een statistische berekening uit te voeren van het mimum aantal dieren
noodzakelijk om een effect te bewijzen. Wanneer er voldoende data beschikbaar zijn
hiervoor kan er een powerberekening worden uitgevoerd. Hiermee kan een minimaal
aantal dieren worden bepaald. 10 is dus een maximum aantal dieren dat 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.

Het gaat hier om toediening van een antibioticum dat courant bij paarden gebruikt
wordt. Daarom wil men specifiek het effect op het hart bij het paard onderzoeken. Er
werd reeds onderzoek uitgevoerd op cellen van het hart van het paard die mogelijke
effecten beschrijven.

Verklaar de maatregelen die 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 een eenmalige injectie van antibiotica toegediend aan paarden die verblijven
in hun standaard huisvesting. De dieren hoeven dus niet te veranderen van omgeving.
Op die manier proberen we stress tot een minimum te beperken. Het ECG zal worden
aangebracht met klevertjes onder een stoffen singel rond het paard. Opname gebeurt
zonder noodzaak van mensen of machines in de stal. Het paard zal vrij kunnen
bewegen in zijn stal.
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Niet-technische titel van het project

Wat is het effect van de vorm van een implantaat op het omliggende weefsel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen het jaar na het beëindigen van de proef.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Varken, onderhuidse sensor, vorm, operatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De sensor wordt ontwikkeld om de hoeveelheid suiker in het bloed te meten. Deze
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke sensor zou het leven van mensen met suikerziekte een stuk gemakkelijker moeten
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal maken. De sensor zal onderhuids geplaatst moeten worden. Het is een natuurlijke
1000 karakters)
reactie dat het lichaam zal proberen om elk vreemd vorwerp te bestrijden. Hierdoor
komt er een laag weefsel rond het voorwerp dat als het ware een grens vormt tussen
het voorwerp en het lichaam. Het is reeds geweten dat deze reactie sterk afhankelijk is
van de vorm van het voorwerp. Omdat deze laag weefsel de functionaliteit van de
sensor zou verstoren, willen we een vorm zoeken die zo weinig mogelijk reactie van het
lichaam op de sensor veroorzaakt.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 selectie van de optimale vorm zal leiden tot een sensor die onderhuids geplaatst
kan worden en tot 2 jaar lang glucose kan meten. Dit zal de levenskwaliteit van mensen
met suikerziekte aanzienlijk verbeteren aangezien de huidige sensoren maximum 3
maanden meegaan. Verder kunnen de resultaten van dit onderzoek ook andere
bedrijven helpen die een product ontwikkelen dat onderhuids geplaatst dient te worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Göttingen mini pigs

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

5

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

De graad van ernst zal licht zijn. De varkens zouden tijdelijke hinder kunnen
ondervinden van de operatie. De voornaamste bijwerking die zou kunnen optreden ten
gevolge van de operatie is een ontsteking van de plaats waar de sensor geplaatst
werd, hoewel dit niet verwacht wordt. Er zal getracht worden om een nieuwe thuis te
vinden voor de minipigs. Indien dit onmogelijk blijkt, zal er overgegaan worden tot
euthanasie dmv een dodelijke injectie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De ingewikkelde reactie van het lichaam op een onderhuidse sensor kan onmogelijk
nagebootst worden in het labo.

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

nagebootst worden in het labo.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

5 dieren is het minimum om met voldoende comfort voor de dieren, alle sensoren een
plaats te kunnen geven onderhuids. Bovendien worden er dieren gebruikt die reeds
eerder deelnamen aan een proef met milde of matige ernst.

3.Verfijning (maximaal 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 dit type onderzoek waarbij de morfologie van de huid en het afweersysteem van
groot belang zijn, is het varken het meest gepaste proefdier omdat dit het meest
aanleunt bij de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 eerste 14 dagen zullen er geen experimentele procedures uitgevoerd worden op de
dieren om ervoor te zorgen dat ze wat gewend zijn aan hun nieuwe huisvesting en
mensen. De varkens zullen verdoofd worden gedurende het plaatsen van de stalen.
Daarna zullen ze 2 dagen behandeld worden met pijnstillers tegen de pijn en antibiotica
om de kans op infectie te verminderen.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Gebruik van runderen, geit en schaap voor klinisch onderwijs en
kliniekwerk
1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

klinisch onderwijs - onderwijsdieren - rund - practica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Er worden runderen, een geit en een schaap gebruikt om studenten
wetenschappelijke
onbekenden,
of dierenartsen het onderzoek van een levende dieren aan te leren. Die
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die onderzoeken omvatten onder andere het beluisteren van het hart met een
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
stethoscoop, het voelen naar gewrichten en ledematen, het kijken in de
mond, het onderzoek van longen en darmen. Daarnaast staan deze
dieren ook in als bloeddonor voor zieke dieren.

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

De voordelen van het gebruik van onderwijsdieren zijn enerzijds dat de
studenten vertrouwd raken met het onderzoek van een levend dier
vooraleer ze een ziek dier gaan onderzoeken en anderzijds zijn de
onderwijsdieren heel vertrouwd met deze onderzoeken zodat de opleiding
van de studenten in alle veiligheid zowel voor dier als voor de student kan
verlopen.

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?

Er staan een vijftal dieren ter beschikking voor deze onderzoeken.

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

Er zijn geen negatieve effecten voor de dieren aangezien het gaat om
hele gewone onderzoeken die uitgevoerd worden door de studenten. Het
kan vergeleken worden met het onderzoek dat een huisdokter uitvoert bij
een patiënt. De dieren blijven op de faculteit en worden ieder jaar voor
deze onderzoeken gebruikt. In de zomer gaan ze op vakantie in de weide.

De opleiding van de studenten gebeurt in het begin op preparaten,
modellen en via de computer, maar uiteindelijk moet de stap gezet
worden naar een levend dier om de opleiding af te maken. Een model kan
bepaalde handelingen simuleren, maar de interactie met een levend dier
kan enkel met echte dieren geoefend worden.

Het gebruik van preparaten, modellen en dergelijke zorgt ervoor dat er
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het aan het einde van de opleiding slechts een beperkt aantal onderwijsdieren
nodig is.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Om het onderzoek van een rund, geit of schaap aan te leren, moet
uiteraard een dier gebruikt worden. De onderzoeken die op de dieren
uitgevoerd worden, zijn de klassieke onderzoeken die bij elke patient
uitgevoerd worden, waardoor het ongemak voor de dieren minimaal is.
Indien nodig wordt een kalmeermiddel toegediend, vooral om de
veiligheid van het dier en de studenten te garanderen.
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Titel van het project

Gebruik van proefpaarden voor klinisch onderwijs en kliniekwerk

Looptijd van het project

1 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

klinisch onderwijs - onderwijsdieren - paard - practica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Paarden van de faculteit worden gebruikt om studenten dierenartsen
wetenschappelijke
onbekenden,
of essentiële vaardigheden aan te leren voor het beroep.Die vaardigheden
wetenschappelijke of
klinische noden
die omvatten onder andere het beluisteren van het hart met een stethoscoop,
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
het voelen naar gewrichten en ledematen, het kijken in de mond, het
onderzoek van longen en darmen. Daarnaast staan deze paarden ook in
als bloeddonor voor zieke dieren.

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

De voordelen van het gebruik van onderwijsdieren zijn enerzijds dat de
studenten vertrouwd raken met het onderzoek van een levend dier
vooraleer ze een ziek dier gaan onderzoeken en anderzijds zijn de
onderwijsdieren heel vertrouwd met deze onderzoeken zodat de opleiding
van de studenten in alle veiligheid zowel voor paard als voor de student
kan verlopen.

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?

Er staan een vijftal paarden ter beschikking voor deze onderzoeken.

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Er zijn geen negatieve effecten voor de paarden aangezien het gaat om
hele gewone, routine onderzoeken die uitgevoerd worden door de
studenten. Het kan vergeleken worden met het onderzoek dat een
huisdokter uitvoert bij een patiënt.

De opleiding van de studenten gebeurt in het begin op preparaten,
modellen en via de computer, maar uiteindelijk moet de stap gezet
worden naar een levend dier om de opleiding af te maken. Een model kan
bepaalde handelingen simuleren, maar de interactie met een levend
paard kan enkel met een echt dier geoefend worden.

Het gebruik van preparaten, modellen en dergelijke zorgt ervoor dat er
aan het einde van de opleiding slechts een beperkt aantal

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het aan het einde van de
onderwijsdieren nodig is.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

opleiding

slechts

een

beperkt

aantal

Om het onderzoek van een paard aan te leren, moet uiteraard een paard
gebruikt worden. De onderzoeken die op de paarden uitgevoerd worden,
zijn de klassieke onderzoeken die bij elke patient uitgevoerd worden,
waardoor het ongemak voor de dieren minimaal. Indien nodig wordt een
kalmeermiddel toegediend, vooral om de veiligheid van het paard en de
studenten te garanderen.
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Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Aanleren van lichaamstaal, omgaan met en hanteren van honden.
Academiejaar 2020-2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, bij het indienen van de aanvraag voor het academiejaar nadien zal de retrospectieve
analyse worden meegestuurd.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hond, omgaan, hanteren, lichaamstaal

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De studenten leren tijdens deze practica omgaan met honden. Eerst en vooral leren ze
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke kijken naar de lichaamstaal van de hond en deze interpreteren. Vervolgens wordt
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal ingeoefend hoe ze honden op een professionele, veilige en diervriendelijke manier
1000 karakters)
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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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 2tal 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.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Niet-technische titel van het project
Aanleren van lichaamstaal, omgaan met en hanteren van paarden.
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Academiejaar 2020-2021
Ja, binnen het jaar na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Doelstelling van het project

paard, omgang, hanteren, lichaamstaal
Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De studenten leren tijdens deze practica veilig en professioneel omgaan met paarden.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Eerst en vooral leren ze kijken naar de lichaamstaal van het paard en deze
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal interpreteren. Vervolgens wordt ingeoefend hoe ze paarden op een professionele,
1000 karakters)
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
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6 paarden

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De studenten leren tijdens deze practica veilig en professioneel omgaan met levende
paarden. De studenten worden voorbereid op dit practicum door een eerdere sessie

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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. 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.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Titel van het project
Practica vruchtbaarheidsonderzoek reu voor studenten 3e master optie gezelschapsdieren
Looptijd van het project
sept 2020- juni 2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
specifiek onderzoek, sperma-afname
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Steeds meer fokkers doen beroep op hun dierenarts om na te gaan of hun reu wel
wetenschappelijke
onbekenden,
of vruchtbaar is. Daarnaast wordt tegenwoordig ook vaker een kunstmatige inseminatie
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die uitgevoerd. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: (i) een voorkeur van de fokker;
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
(ii) natuurlijke dekking is niet mogelijk bv. omwille van fysieke verschillen; (iii) reu en teef
zijn op verre afstand van elkaar, waarbij gebruik gemaakt wordt van gekoeld of
diepvriessperma. Het doel van dit project is om verschillende technieken voor het
onderzoek van het mannelijk geslachtstelsel aan te leren.
Doelstelling van het project

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

Door de groeiende vraag naar fokbegeleiding door de dierenarts is het noodzakelijk dat
de studenten optie gezelschapsdieren tijdens hun opleiding reeds in contact komen met
de verschillende technieken om het mannelijk voortplantingsstelsel te onderzoeken. De
studenten krijgen tijdens een practicum technieken als sperma-afname + onderzoek
aangeleerd.

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?

1 hond, mannelijk
Tijdens de procedures is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of pijnmedicatie
toe te dienen, er worden geen nadelige effecten verwacht na de procedure. Daarnaast
wordt de hond dagelijks opgevolgd en diergeneeskundig gecontroleerd.

Toepassing van de 3Vs
Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt worden.
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het niet-invasieve karakter van de procedure leidt er toe dat 1 hond voldoende is voor
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het om deze procedures aan te leren. De practica worden wekelijks georganiseerd, hierdoor
is er voldoende tijd tussen de verschillende practica. Daarnaast worden ook
minimum aantal dieren wordt gebruikt
rustperiodes ingelast voor de dieren bv. schoolvakantie waarbij geen practica
georganiseerd worden, alsook de weken waarbij er patiënten aangeboden worden voor
sperma-afname en onderzoek.

Het is voor deze studenten het meest nuttig de handelingen aan te leren bij de diersoort
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarop ze deze later zullen toepassen. De practica worden steeds begeleid door een
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd dierenarts die de studenten aanwijzingen heeft en die kan ingrijpen indien nodig.
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de
dieom
zullen
Verklaar
dealgemene
algemenemaatregelen
maatregelen
ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Uitwendig onderzoek van de gezonde hond met inbegrip van het voelen
naar anatomische structuren
Academiejaar 2019-2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

hond, uitwendig onderzoek, voelen, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
wetenschappelijke
onbekenden,
of onderzoek van een levende hond, waarbij steeds verwezen wordt naar de
wetenschappelijke of
klinische noden
die anatomische structuren. De student Diergeneeskunde leert deze
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
structuren tijdens dit practicum linken aan de kliniek. Bovendien leert
hij/zij hoe deze structuren bij de gezonde hond aanvoelen zodat
afwijkingen kunnen herkend worden.

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

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel uitmaakt
van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve Vaardigheden
II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van de studenten
getraind. De studenten wordt getoond hoe ze honden op een
professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze een
algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van ademhaling,
hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en huidspanning).
Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een rustig en kalm
klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze manier betast
worden.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Hond, aantal = 6
bij benadering het aantal van deze dieren?
In het kader van de handelingen die met de dieren Het uitwendig onderzoeken van de dieren heeft geen negatieve effecten
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve op de gezondheid van het dier. Het uitwendig bekijken en betasten
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of veroorzaakt geen pijn.
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)

Als diermodel werd de hond aangewend. De anatomie van de hond kan
enkel goed onderwezen worden op een hond. Een ander diermodel, zoals
een knaagdier, heeft niet dezelfde eigenschappen. Ook het omgaan met
levende honden is een belangrijk onderdeel van het practicum en kan niet
onderwezen worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit betekent
een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24
keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit meer ongemak
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om het ongemak te
spreiden over zes dieren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De student leert omgaan met een levende hond en een uitwendig
onderzoek
uitvoeren
zonder
het
dier
te
stresseren.
De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten leren
belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen, wat nodig
is om problemen bij een zieke hond te herkennen. Zowel de handelingen
als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het gebruik van een hond
is dus nodig. De studenten geven de honden regelmatig een koekje
wanneer ze flink zijn. Traumatische handelingen worden niet uitgevoerd
en bij ongemak wordt het betasten gestaakt.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Uitwendig onderzoek van het gezonde paard met inbegrip van het voelen
naar anatomische structuren
Academiejaar 2020-2021

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

paard, uitwendig onderzoek, voelen, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
wetenschappelijke
onbekenden,
of onderzoek van een levend paard, waarbij steeds verwezen wordt naar de
wetenschappelijke of
klinische noden
die anatomische structuren. De student Diergeneeskunde leert deze
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
structuren tijdens dit practicum linken aan de kliniek. Bovendien leert
hij/zij hoe deze structuren bij het gezonde paard aanvoelen zodat
afwijkingen kunnen herkend worden.

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

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel uitmaakt
van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve Vaardigheden
II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van de studenten
getraind. De studenten wordt getoond hoe ze paarden op een
professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze een
algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van ademhaling,
hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en huidspanning).
Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een rustig en kalm
klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze manier betast
worden.

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?

Paard, aantal = 6

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Het 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 paard aangewend. De anatomie van het paard
kan enkel goed onderwezen worden op een paard. Een ander diermodel,
zoals een knaagdier, heeft niet dezelfde eigenschappen. Ook het omgaan
met levende paarden is een belangrijk onderdeel van het practicum en
kan niet onderwezen worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit betekent
een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24
keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit meer ongemak
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om het ongemak te
spreiden over zes dieren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De student leert omgaan met een levend paard en een uitwendig
onderzoek
uitvoeren
zonder
het
dier
te
stresseren.
De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten leren
belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen, wat nodig
is om problemen bij een ziek paard te herkennen. Zowel de handelingen
als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het gebruik van een
paard is dus nodig. De studenten geven de paarden regelmatig een wortel
wanneer ze flink zijn. Traumatische handelingen worden niet uitgevoerd
en bij ongemak wordt het betasten gestaakt.

522
Titel van het project

Practica 'Palpatie rund'

Looptijd van het project

Academiejaar 2020-2021

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

rund, uitwendig onderzoek, palpatie, anatomie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
wetenschappelijke
onbekenden,
of onderzoek van een levend rund, waarbij steeds gerefereerd wordt naar de
wetenschappelijke of
klinische noden
die anatomische oriëntatiepunten. De student Diergeneeskunde leert deze
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
oriëntatiepunten tijdens dit practicum in klinisch perspectief te plaatsen.
Bovendien leert hij/zij hoe deze structuren bij het gezonde rund aanvoelen
zodat afwijkingen kunnen onderkend worden.

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

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.

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?

Rund, n = 2

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Het 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

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het een vermindering van twee dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan
24 keer/uur gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit meer
minimum aantal dieren wordt gebruikt
ongemak zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om het
ongemak te spreiden over twee dieren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

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 voelen gestaakt.
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Niet-technische titel van het project

Studie van het effect van voederadditieven op gifstoffen voorkomend in de celwand van
bepaalde bacterien met behulp van darmlussen van het varken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 oktober 2020 - 31 december 2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

endotoxines, binder, varken, darmlussen, dierenwelzijn

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Endotoxines of lipopolysacchariden (LPS) zijn giftige stoffen die in de celwand van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bepaalde bacteriën zitten. Na vrijstelling in de darm van de gastheer omwille van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verschillende redenen kunnen ze ten gevolge van een verhoogde doorlaatbaarheid van
1000 karakters)
de darmwand in de bloedbaan terecht geraken, waar ze hevige ontstekingsreacties,
shock of zelfs dood van de gastheer kunnen veroorzaken. Een verhoogde
doorlaatbaarheid van de darm kan ontstaan te gevolge van ziekte, stress of voeder
transitie. Endotoxine binders en vezelrijke additieven kunnen helpen lekkage van LPS
vanuit de darm naar het bloed te voorkomen, door dat ze de endotoxines adsorberen of
immobiliseren in het maagdarmkanaal. Deze studie zal verduidelijken in hoeverre de
kandidaat endotoxine binder de passage van LPS doorheen te darmwand kan
voorkomen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door kennis over de effectiviteit van de kandidaat endotoxine binder en het vezelrijk
additief en kennis over positieve effecten van deze binder en het vezelrijk additief op
het dier door toevoeging hiervan aan het voeder, kan de kandidaat endotoxine binder
als ook het vezelrijk additief gecommercialiseerd worden en ziekte van het dier
voorkomen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Speenbiggen, 5 weken oud, 6 dieren

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6

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

De dieren zouden eventueel stress kunnen ondervinden door het verhuis van het
varkensbedrijf naar de faculteit Diergeneeskunde. Om verdere stressfactoren te
voorkomen zullen de varkens een acclimatiesatieperiode van 5 dagen ondergaan. Op
dag 6 worden zij verdoofd via injectie in de spier en vervolgens onder algemene
narcose gelegd, dan pas zal de proef starten. Tijdens de operatie en injectie van LPS
zullen de dieren niet bij bewustzijn zijn en krijgen zij bovendien pijnstillende medicatie .
Vooraleer de dieren kunnen ontwaken uit de narcose worden zij geëuthanaseerd en
zullen dus noch pijn noch lijden ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien de kandidaat endotoxine binder en het vezelrijk additief bedoeld is als
voederadditief voor varkens is het nodig om het effect en de impact op verlaging van

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

voederadditief voor varkens is het nodig om het effect en de impact op verlaging van
ziekte veroorzaakt door endotoxinen op het levende dier te evalueren. In vitro studies
door de kandidaat onderzoekers toonden reeds beloftevolle resultaten van de capaciteit
van de binder om LPS te binden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Doel van deze studie is nagaan van het effect van de kandidaat endotoxine binder en
het vezelrijk additief op de reductie van onstekingsparameters in de darmwand van het
varken na blootstelling aan LPS. Op één dier kunnen er door gebruik van het
darmlusmodel meerdere condities getest worden en deze bovendien in meervoud. Zo
wordt het aantal dieren tot een minimum (nl. 2 om een representatief resultaat te
verkrijgen) beperkt. Om de juiste dosis LPS in te stellen zijn er 2 piloot studies nodig;
één om te evalueren of de dosis representatief is voor een onstekingsreactie en één
voor fine-tuning.

3.Verfijning (maximaal 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 kandidaat endotoxine-binder en het vezelrijk additief zijn bedoeld als toevoeging
aan varkenvoeders. Het varken is bijgevolg doeldiersoort.

Verklaar de maatregelen die 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 zouden eventueel stress kunnen ondervinden door het verhuis van het
varkensbedrijf naar de faculteit Diergeneeskunde. Om verdere stressfactoren te
voorkomen zullen de varkens een acclimatiesatieperiode van 5 dagen ondergaan. Op
dag 6 worden zij verdoofd via injectie in de spier en vervolgens onder algemene
narcose gelegd, dan pas zal de proef starten. Tijdens de operatie en injectie van LPS
zullen de dieren niet bij bewustzijn zijn en krijgen zij bovendien pijnstillende medicatie .
Vooraleer de dieren kunnen ontwaken uit de narcose worden zij geëuthanaseerd en
zullen dus noch pijn noch lijden ondergaan.

524
Niet-technische titel van het project

Opbouw van een immunologisch geheugen bij natural killer (NK) cellen bij het varken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020 – 01/10/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

NK cellen, immunologisch geheugen, vaccinatiestrategie, haptenen, alfaherpesvirussen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De doelstellingen van dit project zijn om na te gaan of:
1) NK cellen van het varken een geheugen kunnen opbouwen tegen haptenen en/of het alfaherpesvirus
pseudorabies virus (PRV)
2) Hoe geheugen NK cellen ontstaan en functioneren, waar in het lichaam ze opgeslagen worden en welke
specifieke merkers ze op hun oppervlak vertonen.
Immunologisch geheugen werd vroeger uitsluitend toegeschreven aan T- en B-cellen. Recentelijk blijkt echter
dat ook andere immuuncellen, o.a. NK cellen, een geheugen kunnen opbouwen. Dit onderzoek focuste tot op
heden vooral op muizen. Gezien verschillende aspecten van muizen NK cellen verschillen van humane NK
cellen, terwijl er net opvallende gelijkenissen zijn tussen varken NK cellen en humane NK cellen, vormen
varkens een ideaal model om NK geheugen te bestuderen. Het onderzoeken en beter begrijpen van dit NK
geheugen is zeer belangrijk, zodat nieuwe medische toepassingen (o.a. vaccinaties) gericht naar (geheugen)
NK cellen ontwikkeld kunnen 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)

Vaccins zijn cruciaal om de gezondheid van mens en dier te kunnen vrijwaren. De courante
vaccinatiestrategieën zijn niet altijd succesvol en zijn typisch enkel gericht zijn op T- of B-cellen, waarvan al
lang geweten is dat ze een immunologisch geheugen kunnen opbouwen. Echter, ook andere cellen, zoals NK
cellen, waarvoor slechts recentelijk een geheugenfunctie werd aangetoond, kunnen een cruciale rol spelen.
Met deze studie willen we meer te weten komen over het ontstaan en de werking van geheugen NK cellen,
zodat innovatieve vaccinatiestrategieën kunnen worden ontwikkeld die ook NK cellen betrekken. NK cellen
spelen niet alleen een belangrijke rol bij het bestrijden van virale infecties maar ook bij het elimineren van
kankercellen. Het opwekken van geheugen NK cellen zou ook in die context tot nieuwe
behandelingsmethodes kunnen leiden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen maximaal 20 varkens gebruikt worden in 2 verschillende dierproeven (van telkens 10 varkens; 5
controle dieren en 5 behandelde dieren)

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

Er zullen vaccinaties, bloedafnames en chirurgische ingrepen gebeuren bij de dieren en er zullen ter hoogte
van de huid overgevoeligheidsreacties en blaren geïnduceerd worden. Deze handelingen zullen bij de dieren
waarschijnlijk stress induceren. Door groepshuisvesting en vlotte procedures proberen we deze stress tot een
minimum te beperken. Wanneer handelingen worden uitgevoerd die pijn veroorzaken, zal tijdig gepaste
pijnstilling voorzien worden. We scoren de graad van ernst van de negatieve effecten voor de dieren als
‘matig’. Aan het einde van de proef zullen alle dieren geëuthanaseerd worden. Daarvoor worden de dieren
eerst gesedeerd, waardoor ze zich in een roes zullen bevinden. Vervolgens zal de eigenlijke euthanasie
uitgevoerd worden door een overdosis anestheticum toe te dienen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Immunologisch geheugen kan slechts ontstaan door een complexe opeenvolging van gebeurtenissen in het
lichaam na vaccinatie. Hierbij zijn verschillende organen en immuuncellen betrokken, die zeer specifieke

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

lichaam na vaccinatie. Hierbij zijn verschillende organen en immuuncellen betrokken, die zeer specifieke
interacties met elkaar en met moleculen in de verschillende organen aangaan, waardoor het nog niet
mogelijk is dit te simuleren in vitro. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat geheugen NK cellen zich
bevinden in de lever. Daarom zijn we genoodzaakt om over te schakelen op dierproeven om geheugen cellen
te kunnen verkrijgen en om in de organen deze geheugen cellen te gaan opsporen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er zal gewerkt worden met 5 dieren per groep: 5 x 2 = 10 (x2 studies = 20 dieren in totaal). Aangezien elk dier
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk anders reageert, kan er in vaccinatiestudies behoorlijk wat variatie ontstaan tussen de dieren. Dit bemoeilijkt
de (statistische) interpretatie van de resultaten. Om toch zo weinig mogelijk dieren te gebruiken werd veel
proefdieren gebruikt worden.
aandacht besteed aan het inschatten van deze variaties en aan het inschatten van de te verwachten
verschillen. Op basis van die inschattingen kan een statistische analyse gebeuren (poweranalyse) waarbij het
minimum aantal dieren nodig om statistisch significante resultaten te bekomen wordt berekend. In dit geval
kwam dit uit op 10 dieren. Door verschillende onderzoekslijnen te combineren en efficiënte testen te
ontwikkelen, waardoor meer zaken tegelijkertijd bekeken kunnen worden, dragen we bij tot het reduceren van
het aantal gebruikte proefdieren.

3.Verfijning (maximaal 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 dieren zullen gehuisvest worden met respect voor sociaal contact en in optimale omstandigheden die
constant gemonitord worden, met dagelijkse fysische controles. Het PRV model laat toe in de natuurlijke
gastheer (varken) te werken, wat beter de werkelijke interacties weergeeft tussen de verschillende
immuuncellen in vergelijking met heterologe modellen. Er zijn geen alfaherpesvirussen gekend die
knaagdieren als natuurlijke gastheer hebben. Ongemak en pijn worden geminimaliseerd door het PRV vaccin
Bartha te gebruiken in plaats van virulente PRV stammen. Bovendien vertonen NK cellen bij de muis
verregaande verschillen met NK cellen bij de mens, waardoor de muis voor dit type onderzoek inferieur is als
model voor de mens. O.a. onderzoek aan de onderzoeksgroep van de aanvragers heeft aangetoond dat
varkens NK cellen daarentegen zeer belangrijke gelijkenissen met NK cellen bij de mens vertonen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Dieren zullen in groep gehuisvest worden en er zal voldoende verrijkingsmateriaal voorzien worden. De
interesse in het verrijkingsmateriaal zal gemonitord worden en er zal op basis daarvan gevarieerd worden in
de aangeboden verrijking. Dieren zullen dagelijks nauwgezet opgevolgd worden, zodat tekenen van pijn of
lijden snel opgemerkt en aangepakt kunnen worden. Indien het onmogelijk is om pijn of lijden te verzachten,
zal het dier geëuthanaseerd worden. Door veelvuldig contact met zowel soortgenoten als met de personen
die deelnemen aan de proef, waardoor de dieren vertrouwd raken met de uitgevoerde handelingen, zal angst
bij de dieren sterk verminderd worden.

525
Niet-technische titel van het project

Toepasbaarheid van equine mesenchymale stamcellen ter behandeling van chronische
nierziekte bij de kat

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

De totale studieduur wordt op 5 jaar begroot. Per individuele patiënt wordt een follow up
tot 18 maanden na de behandeling voorzien.

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kat - Chronische nierziekte - stamcel - xenogeen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Chronische nierziekte (CKD) is een van de meest gediagnosticeerde ziekten bij katten.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke CKD wordt gekenmerkt door een ontsteking en fibrose van de nieren, die de nierfunctie
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bij katten geleidelijk vermindert waardoor het vermogen om afvalproducten uit het bloed
1000 karakters)
te verwijderen, wordt aangetast. Momenteel is de enige effectieve behandeling een
niertransplantatie; dit is echter zeer invasief. Stamcellen zouden door hun
immunomodulatoire capaciteiten hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Ze kunnen
potentieel de chronische ontstekingsrespons onderdrukken en genezing
bewerkstellingen. Daarom willen we de effectiviteit van de behandeling onderzoeken.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door de veiligheid en de effectiviteit van xenogene mesenchymale stamcellen als een
behandeling voor chronische nierziekte bij katten na te gaan, hoopt men deze
behandeling te kunnen aanbieden om de levenskwaliteit van de nierpatiënten te
verbeteren. Deze aandoening bij katten kan ook gebruikt worden als diermodel voor
gelijkaardige aandoeningen bij de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

de kat

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

32 patiënten met bevestigde chronische nierziekte die worden aangeboden op de
kliniek Kleine huisdieren

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 kan een tijdelijke milde zwelling verwacht worden ter hoogte van de injectieplaats
van de stamcellen, eventueel kan er ook tijdelijk koorts verwacht worden. Deze effecten
zijn dus mild van aard en wegen niet op tegen de mogelijkse genezing van de
nieraandoening. Door inclusie in de studie verkrijgen de CKD patiënten daarenboven
een optimale opvolging en zorg tot 18 maanden na de stamcelbehandeling. De
patiënten verblijven bij hun eigenaar tijdens en na deelname aan het project.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Een chronische nierziekte bij katten is een zeer complexe aandoening. Er bestaat geen
dierloze methode die de ziekte nabootst en die het dus in staat stelt om een

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

dierloze methode die de ziekte nabootst en die het dus in staat stelt om een
behandeling te testen. Er kan ook geen andere diersoort gebruikt worden daar de
behandeling voor katten bedoeld is en de andere diersoorten geen afdoende
extrapolatie toe laten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien we de haalbaarheid van de stamcelbehandeling bij katten willen nagaan,
wordt er met deze diersoort gewerkt.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Indien nodig zullen de patienten onder sedatie gebracht worden voor de abdominale
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren echografie zodat ze geen hinder ondervinden van deze handelingen. Indien een dier te
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
veel afziet van de studie zal de deelame aan de studie beeindigd worden.
minimum te beperken.

526
Niet-technische titel van het project

Kan het aanbrengen van honingzalf in het wondbed het risico op vochtophoping na
voorpootamputatie bij grote honden verminderen?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/10/2020-30/9/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

voorpoot - amputatie - vochtopstapeling - wondgenezing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Met dit project hopen we een manier te vinden om het risico op ongewenste
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke vochtopstapeling en daardoor soms ook wondhelingsproblemen te verminderen door
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal het aan brengen van honingzalf in het wondbed, vooraleer de operatiewonde van een
1000 karakters)
amputatie gesloten wordt. De operatie verloopt voor de rest helemaal identiek aan hoe
een dergelijke operatiewonde normaalgesproken gesloten wordt. Na de ingreep wordt
een steunverband aangelegd, zoals eveneens gebruikelijk is. Ondanks een goede
chirurgische techniek zien we toch nog geregeld dat er wondhelingsproblemen
optreden.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als zou blijken dat het aanbrengen van honingzalf in het wondbed vooraleer de wonde
te sluiten de wondheling in enige mate zou bevorderen, dan kan dit op een heel
eenvoudige manier door alle dierenartsen worden uitgevoerd en dan zal het gebruik
van honingzalf ook zijn ingang vinden bij andere operatiewonden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 honden zijn eigenaarshonden die werden aangeboden met een medisch probleem
waarbij de voorpoot niet kon gespaard blijven. Het project heeft geen enkel nadelig
effect op de patiënten of hun behandeling. Ze zullen enkel minstens 3 dagen
gehospitaliseerd worden om hen correct te kunnen opvolgen en ze worden op een
controle bezoek verwacht 1 week tot 10 dagen na de operatie, waarbij een echografie
zal worden uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het optreden van vochtopstapeling na voorpootamputatie is een probleem dat zich stelt
in honden en zal dus ook bij deze diersoort moeten onderzocht worden. Er bestaat

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

in honden en zal dus ook bij deze diersoort moeten onderzocht worden. Er bestaat
geen dierloos alternatief.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het project houdt eerder een behandeling dan wel een eigenlijke proef in, waardoor er
vooral kan gekeken worden naar een aantal patiënten dat groot genoeg is om de
resultaten te publiceren.

3.Verfijning (maximaal 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 optreden van vochtopstapeling na voorpootamputatie is een probleem dat zich stelt
in honden en zal dus ook bij deze diersoort moeten onderzocht worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De honden zijn eigenaarshonden die werden aangeboden met een medisch probleem
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren waarbij de voorpoot niet kon gespaard blijven. Honden die aan het project deelnemen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
ontvangen dezelfde zorg en toewijding als deze die niet deelnemen.
minimum te beperken.

527
Niet-technische titel van het project

Optimaliseren van de galzurentest voor en na een maaltijd en bepaling van
referentiewaarden voor galzuren gemeten na een maaltijd en de lidocainetest bij
gezonde honden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/02/2020 - 31/01/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gepaarde galzurentest, lidocaine, levershunt, leverfunctietest, referentiewaarden, hond

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Galzuren zijn de belangrijkste bestanddelen van de gal, ze worden in de lever gevormd
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke uit cholesterol. Het is reeds bekend dat galzuren een belangrijke factor spelen in de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal diagnostiek van honden met een levershunt. Om een betrouwbare diagnose te stellen
1000 karakters)
is het belangrijk dat normaalwaarden van galzuren voor en na een maaltijd gekend zijn
bij een groep gezonde honden. Het doel van dit onderzoek is bovendien het bepalen
van de optimale voeding (hoeveelheid en type) voor de galzurentest. Tegelijkertijd
zullen de referentiewaarden voor een nieuwere, alternatieve leverfunctietest waarbij
een kleine dosis lidocaine (een veelgebruikte pijnstiller) ingespoten wordt, bepaald
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)

Om de diagnostiek van leveraandoeningen en in het bijzonder levershunts te
optimaliseren is het belangrijk om een betrouwbare test voorhanden te hebben. Er
wordt gezocht naar het beste type en de optimale hoeveelheid voeder die toegediend
moet worden aan honden om een optimale contractie van de galblaas uit te lokken en
zo de meest gevoelige galzurentest te bekomen. Omdat ondertussen aangetoond werd
dat bij patiënten die geopereerd werden aan een levershunt een nieuwere
leverfunctietest, de lidocainetest, gevoelige en juiste resultaten oplevert, zullen
tegelijkertijd ook voor deze test normaalwaarden bij honden worden bepaald.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Maximum 90 vermeend gezonde honden zullen worden overwogen om 40 honden te
bekomen waarbij aangetoond werd via klinisch onderzoek, bloedanalyse en echografie
van de buik dat ze gezond zijn.

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

De aanwezigheid van de eigenaar bij de hond is ten alle tijden mogelijk gedurende alle
procedures. De eigenaar heeft echter ook de mogelijkheid om de hond zonder zijn
aanwezigheid te hospitaliseren in de kliniek. Het maximaal verwachte negatief effect is
ongemak bij het inbrengen van een dunne naald om bloed af te nemen en het eenmalig
plaatsen van een fijne katheter. De graad van ernst is dan ook mild. Na het onderzoek
gaan de honden mee met de eigenaar terug naar huis.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Om betrouwbare normaalwaarden van deze leverfunctieteste bij gezonde honden te
bekomen is het belangrijk om te werken met dezelfde diersoort.

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

bekomen is het belangrijk om te werken met dezelfde diersoort.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om betrouwbare normaalwaarden van deze leverfunctieteste bij gezonde honden te
bekomen is het belangrijk om de controlegroep groot genoeg te kiezen. Vooraleer een
klinisch laboratorium referentiewaarden mag vermelden, moeten er 40 gezonde honden
getest 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.

Het project draait om de diagnostiek van levershunt bij honden omdat deze
aandoening, binnen de gezelschapsdieren, het vaakst voorkomt bij honden. Daarom is
het belangrijk om binnen dit project dezelfde diersoort te onderzoeken. De eigenaar kan
desgewenst ten allen tijde bij zijn hond blijven om zo het comfort van het dier te
maximaliseren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

528
Niet-technische titel van het project

Het effect van het startmoment van alternerend zogen op het antistoffengehalte in
kraamhokbiggen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/11/2020 - 4 x 4weken

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alternerend zogen, biest, big, immuniteit, kraamhoksterfte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij alternerend zogen gaat men de sterkste biggen tijdelijk afzonderen in een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verwarmde ruimte zodat de zwakkere biggen een betere toegang tot de uier krijgen om
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal te zogen. Door alternerend zogen toe te passen tracht men biest beter te verdelen
1000 karakters)
tussen alle biggen. Biest , afgescheiden door de uier tot 24 uur na werpen, bevat
antistoffen die de biggen langdurig beschermen tegen ziekteverwekkers. Dit leidt tot
gezondere biggen, minder medicatiegebruik en minder biggensterfte. Helaas daalt de
hoeveelheid antistoffen in biest zeer snel tijdens het werpproces en de uren nadien. Het
doel is daarom het bepalen van richtlijnen inzake het startmoment van alternerend
zogen om de weerstand van biggen in het kraamhok te verhogen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het bewerkstelligen van een betere immuniteit bij biggen in het kraamhok door het
toepassen van alternerend zogen zal leiden tot minder zieke dieren, een verminderd
medicatiegebruik (o.a. antibiotica) en dus minder biggensterfte. Deze verbeterde
diergezondheid zal de rendabiliteit verhogen en zodoende zorgen voor een brede
toepassing van alternerend zogen in de varkenshouderij. Tegelijkertijd zal een
verbeterde diergezondheid ook het dierwelzijn ten goede komen. Daarenboven wordt
het belang van dit project nog extra onderstreept door de groeiende maatschappelijke
aandacht voor dierwelzijn en de toenemende wettelijke beperkingen opgelegd in het
gebruik van anti-microbiële middelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal zullen 60 tomen biggen met hun moederzeug opgevolgd worden tijdens de
kraamhokperiode.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 proef wordt uitgevoerd onder praktijkomstandigheden, dus op een commercieel
varkensbedrijf. Hierbij zal men steeds trachten om de invloed van experimentele
handelingen op kraamhokzorg en dierwelzijn tot een minimum te beperken. Alle dieren
die opgevolgd worden vanaf de start van het experiment behouden hun oorspronkelijke
af te leggen traject op het bedrijf. Experimentele handelingen worden beperkt tot het
wegen van biggen op verschillende momenten tijdens de kraamhokperiode en een
éénmalige bloedafname bij 4 biggen per toom. Dit laatste is noodzakelijk om de
immuniteit van de biggen te bepalen. De graad van ongemak bij dit experiment kan als
'licht' omschreven worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De sociale interacties tussen enerzijds de zeug en haar biggen en anderzijds de biggen
onderling zijn mee bepalend voor de uitkomst van de proef (groei, immuniteit en

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

onderling zijn mee bepalend voor de uitkomst van de proef (groei, immuniteit en
overleving). Aangezien er hiervoor geen alternatieve methode voorhanden is wenst
men een dierproef onder praktijkomstandigheden uit te voeren. Deze aanpak zal tevens
extra bewijskracht opleveren doordat de onderzoeksresultaten direct aangetoond
worden binnen hun toepassingsgebied.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Deze proef wordt uitgevoerd op een commercieel varkensbedrijf. De varkens worden
dus niet specifiek gekweekt als proefdier en behouden hun oorspronkelijke bestemming
. Daarnaast werden reeds andere facetten binnen de alterneringswijze onderzocht in 3
voorgaande experimenten. De verworven inzichten leveren een belangrijke bijdrage
voor de aanpak van het nieuwe experiment. Een statistische voorspelling werd
uitgevoerd ter bepaling van het aantal biggen per toom (4) vereist voor bloedstaalname
om het effect van alternerend zogen op immuniteit aan te tonen.

3.Verfijning (maximaal 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 doel is om de immuniteit van biggen in grote tomen te verbeteren. Dit zal leiden tot
een verbeterde gezondheidsstatus op commerciële varkensbedrijven. Aangezien het
varken het doeldier is en vanwege de complexe interacties in het kraamhok (tussen de
zeug en haar biggen en tussen de biggen onderling) wordt in dit experiment het varken
als proefdier verkozen. De verworven kennis en inzichten zullen bijdragen tot de
toepassing van alternerend zogen in de varkenshouderij.

Verklaar de maatregelen die 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 het uitvoeren van alternerned zogen gaat extra aandacht naar het isoleren van
biggen. Dit gebeurt steeds in een warme omgeving: op vloerverwarming, onder
infrarood lamp en binnen het kraamhok. Tijdens werpen en tot 3 dagen later is er
continue opvolging van (werpende) zeugen en pasgeborenen. Indien nodig zal
manuele geboortehulp verstrekt worden. Het aanprikken van bloed zal slechts éénmalig
plaatsvinden en zal beperkt worden tot een kleine hoeveelheid (2 ml).
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Niet-technische titel van het project

Twee technieken voor het verkleinen van de liesring van het paard door middel van een
kijkoperatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

ongeveer 3 maand

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Chirurgie, Laparoscopie, Liesring, Herniorrhaphie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hengsten kunnen, net als mensen, een liesbreuk oplopen, waarbij de dunne darm door
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de liesring, een natuurlijke verbinding tussen de buik en de balzak, glipt en vast komt te
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal zitten. Dit is levensbedreigend: de doorbloeding van de darm komt in het gedrang en
1000 karakters)
een operatie is noodzakelijk. Vaak wordt de hengst daarna gecastreerd om ervoor te
zorgen dat het probleem niet opnieuw kan optreden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld
wanneer het om een dekhengst gaat, is castratie niet aangewezen en dient dus op een
andere manier voorkomen te worden dat hetzelfde probleem opnieuw optreedt.
Hiervoor werden vroeger reeds verschillende technieken toegepast, maar daarbij werd
telkens slechts een deel van de liesring afgesloten, waardoor het probleem toch nog
kon terugkomen. Met dit project willen we 2 nieuwe technieken ontwikkelen om de
liesring volledig af te kunnen sluiten zodat het probleem zich niet opnieuw kan
voordoen, maar de teelbal van het paard wel volledig intact en functioneel blijft.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 1 of beide nieuwe technieken om de liesring via een kijkoperatie volledig te
sluiten met behoud van functionaliteit van de teelbal goed blijken te werken, kan deze
toegepast worden bij hengsten die een liesbreuk opgelopen hebben om te voorkomen
dat hetzelfde probleem in de toekomst opnieuw kan optreden. Zo kan dan vermeden
worden dat het paard opnieuw in een levensbedreigende situatie terechtkomt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden die reeds bestemd zijn voor euthanasie omdat ze wegens chronisch manken
of karakteriële afwijkingen niet meer bruikbaar zijn voor hun oorspronkelijk of een ander
doel

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6 paarden

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

De verwachte graad van ernst is licht: we hebben reeds veel ervaring met het uitvoeren
van kijkoperaties bij het paard. De methodes om het paard te verdoven zodat geen
hinder ondervonden wordt staan reeds op punt. De paarden worden in hun normale
omgeving gehouden gedurende de proef. Drie maanden na de ingreep worden de
paarden geëuthanaseerd (er worden enkel paarden gebruikt die reeds bestemd waren
voor euthanasie omwille van een andere reden), waarbij ze eerst onder volledige
narcose gebracht worden en dan middels een injectie geëuthanaseerd worden.
Euthanasie is noodzakelijk om na te gaan of de operatietechnieken succesvol waren en
of deze op zichzelf niet schadelijk zijn voor de anatomische structuren rondom de
liesring en de teelbal.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De anatomie van de liesring en het lieskanaal bij het paard is uniek en er bestaan geen
modellen die dit simuleren. De operatie kan enkel uitgevoerd worden op het

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

modellen die dit simuleren. De operatie kan enkel uitgevoerd worden op het
rechtstaande paard. Ook is het belangrijk dat het effect van de genezing van de liesring
na deze operatie kan opgevolgd worden, wat enkel kan bij een levend paard.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren wordt beperkt tot 6. Uit andere onderzoeksartikels over chirurgische
technieken bij het paard blijkt dat dit aantal het minimale nodige aantal is om aan te
tonen dat de operatietechniek werkt.

3.Verfijning (maximaal 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 anatomie van de liesring en het lieskanaal bij het paard is uniek. De
operatietechniek zal uiteindelijk ook worden toegepast bij paarden, waardoor het
aangewezen is om deze ook te ontwikkelen bij het paard.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De ingreep gebeurt onder sedatie en lokale verdoving. Na afloop van de ingreep zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren de paarden behandeld worden met ontstekingsremmers om eventuele postoperatieve
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
pijn zoveel mogelijk te beperken.
minimum te beperken.

530
Niet-technische titel van het project

Het verbeteren van hartslagregistratie bij het paard in het kader van controle van
gezondheid van paarden en vroegtijdig opsporen van hartritmestoornissen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

paard, cardiovasculair, aritmie, 12 lead ECG

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
We willen met dit onderzoek het hartritme van paarden registreren met verschillende
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke elektroden, elektrodenposities en apparatuur, waaronder 12-lead ECG. 12-lead ECG
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal kan ons helpen bij de preciesere diagnose en behandeling van aritmiën bij paarden.
1000 karakters)
Daarnaast dient controle van hart uitgevoerd te worden om aan te tonen dat er geen
onderliggende cardiovasculaire afwijkingen aanwezig zijn en/of om eventuele
ritmestoornissen aan bv kleplekken te kunnen linken. We willen hiermee de fitheid van
paarden en het voorkomen van aritmiën in kaart brengen en uiteindelijk de behandeling
ervan verbeteren.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Aritmiën zijn een veel voorkomende aandoening bij paarden en met het ontwikkelen en
uitwerken van het gebruik van 12-lead ECG kunnen we deze aritmiën beter typeren.
We kunnen immers de oorsprong van de aritmie op basis van vectorcardiogrammen in
beeld brengen. Op die manier kunnen we deze aritmiën met bestaande en ook nieuwe
technieken beter gaan behandelen in de toekomst.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

warmbloedpaarden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

250

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

Verschillende ECG devices (grootte van een GSM) zullen gebruikt worden tijdens rust
en tijdens het normale werk dat het paard verricht. Er zal echografische controle van
het hart uitgevoerd worden om onderliggende hartproblemen te kunnen vaststellen. Al
deze technieken zijn niet pijnlijk. Er zal 1 veneuze bloedprik uitgevoerd worden om
afwijkingen in het bloed te kunnen vaststellen die kunnen te maken hebben met
hartritmestoornissen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gaat hier om het testen van verschillende ECG devices en configuraties bij paarden
tijdens rust en inspanning. Er kunnen dus geen dierloze onderzoeken of andere

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

tijdens rust en inspanning. Er kunnen dus geen dierloze onderzoeken of andere
diersoorten als alternatief gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor het testen van de verschillende ECG devices en deze met elkaar te kunnen
vergelijken, zijn een groot aantal gezonde paarden nodig. We gaan er van uit dat er
250 paarden zullen nodig zijn om de devices voldoende te kunnen testen en op punt te
stellen.

3.Verfijning (maximaal 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 gaat hier om het het testen van devices specifiek voor het paard en dus is het nodig
om het paard als diermodel te gebruiken. De ECG opnames en de echografische
onderzoeken zijn pijnloos. Enkel de veneuze bloedafname is invasief, maar doordat dit
steeds zal uitgevoerd worden door ervaren dierenartsen wordt het ongemak hiervan tot
het absolute minimum herleid.

Verklaar de maatregelen die 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 bloedstaalname houdt slechts het ongemak van een naaldenprik in. Nadien zullen
de paarden eveneens beloond worden.
Verder is de proef is volledig pijn- en risicoloos. Tijdens de inspanningstest zal het
paard gewerkt worden zoals altijd wat geen bijkomend ongemak of risico inhoudt. De
dieren zullen achteraf beloond worden (paardensnoepjes of wortels).

531
Titel van het project
Masterproef: Antimulleriaans hormoon en spermakwaliteit bij de reu
Looptijd van het project
01/09/2020 - 01/05/2021
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
biomerker, fertiliteitsonderzoek, AMH, masterproef
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De laatste decennia wordt de concentratie aan AMH in het serum steeds meer
wetenschappelijke
onbekenden,
of gesuggereerd als indirecte biomerker voor de Sertoli celfunctie en de spermatogenese
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die bij de man. In deze studie, in het kader van een masterproef, zal nagegaan worden of
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
deze biomerker ook toepasbaar is bij de reu. Het doel is om na te gaan of er een
correlatie is tussen de AMH-concentratie in het bloed en de fertiliteit van de reu. Tevens
worden andere parameters zoals leeftijd, gewicht en testisgrootte van de reu in rekening
gebracht. Deze resultaten kunnen dienen als een pilootstudie voor verder onderzoek
naar de waarde van AMH als een merker voor fertiliteit bij de reu.
Doelstelling van het project

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

Steeds meer fokkers doen beroep op hun dierenarts om na te gaan of hun reu wel
vruchtbaar is. Om een grondig besluit te kunnen opmaken over de vruchtbaarheid van
het dier dienen verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. Sommige van deze
technieken zijn invasief, zoals een bioptname van de testikel. In dit onderzoek willen we
het AMH gehalte in het bloed vergelijken met de fertiliteit van de reu, die we nagaan
door sperma-onderzoek. Indien uit deze studie blijkt dat AMH als biomerker gebruikt kan
worden voor de fertiliteit, dan kunnen invasieve methoden vervangen worden door één
eenvoudig bloedstaal. Een sperma-afname vereist ook meer ervaring, tijd en materiaal
dan een bloedafname.

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?

22 honden, mannelijk: eigenaarshonden die aangeboden worden voor sperma
onderzoek
Tijdens de procedures is het niet noodzakelijk om de hond te sederen of pijnmedicatie
toe te dienen, er worden geen nadelige effecten verwacht na de procedure.

Toepassing van de 3Vs
Er zijn tot op heden geen modellen die hiervoor kunnen gebruikt worden.
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We kiezen ervoor om maximaal 22 honden (eigenaarshonden, aangeboden op de
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het kliniek voortplanting gezelschapsdieren voor sperma onderzoek) van verschillende
rassen, verschillende leeftijden te includeren in dit onderzoek. Dit is een pilootproject om
minimum aantal dieren wordt gebruikt
op basis hiervan verder onderzoek in te plannen.

De AMH productie en het gehalte in het bloed verschilt per species. Voor dit onderzoek
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en komen andere diersoorten dan de reu dus niet in aanmerking.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

532
Titel van het project
Looptijd van het project

Innovatieve echografische technieken voor diagnose van acuut nierfalen
bij de hond
4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

acute nierziekte, nierfalen, hond, echografie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Acuut nierfalen treft tot 1 op 4 van de kritiek zieke honden, de sterfte is
wetenschappelijke
onbekenden,
of hoog en loopt op tot 60%. Vroege diagnose van de aandoening, zorgt voor
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die betere kansen op genezing. Bovendien lopen honden die een episode van
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
acuut nierfalen overleven, een groot risico om blijvende nierschade te
hebben (chronische nierziekte). Op dit moment bestaan er geen optimale
technieken om acute nierziekte tijdig op te sporen. Contrast-echografie is
een veilige echografische techniek waarbij kleine gasbelletjes in de
bloedbaan ingespoten worden om de doorbloeding van een orgaan in
beeld te brengen. Elastografie is een andere veilige echografische
techniek die de elasticiteit van weefsel kan meten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Dit project zal ons een beter inzicht geven in de processen die een rol
spelen in het ontstaan van acuut nierfalen. We hopen een methode te
ontwikkelen om de aandoening in een vroeg stadium te onderkennen.
Bovendien hopen we parameters te vinden die ons helpen voorspellen of
een patiënt al dan niet blijvende nierschade zal ondervinden als hij een
episode van acuut nierfalen overleeft. Deze kennis zal helpen om honden
beter te behandelen en daarbij hun levenskwaliteit en overlevingskansen
te verbeteren.

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

honden, in het volledige project dat 7 studies omvat zullen 135 honden
gebruikt worden, dit zijn 9 proefhonden voor optimalisatie van de
studieopzet
en effecten
126 eigenaarshonden
aangeboden
op de universitaire
De negatieve
voor de dieren
zijn minimaal.
De procedure is
relatief kort en enkel het plaatsen van een katheter in de bloedbaan, de
bloed- en urinenames veroorzaken beperkte pijn (naaldenprik). Er zijn
geen negatieve effecten van het gebruik van contrast-echografie
beschreven bij de hond. Na afloop van de studie gaan de honden terug
naar hun eigenaar.

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

De resultaten zullen verder gebruikt worden voor onderzoek en vaststellen
van nierziekte bij de hond. Het is noodzakelijk om de studie bij dezelfde
diersoort uit te voeren. Er kan geen dierloze methode gebruikt worden. De
resultaten bekomen met echografie worden in grote mate bepaald door
typische diergerelateerde factoren zoals hartslag, ademhaling en
doorbloeding van de organen. Er bestaan tot op heden geen modellen die
dit op betrouwbare wijze kunnen nabootsen.

Het aantal dieren werd bepaald met een statistische test, dit is het
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het absolute minimum om bruikbare/betrouwbare resultaten te bekomen. De
resulaten van de studies zullen regelmatig geëvalueerd worden en indien
minimum aantal dieren wordt gebruikt
mocht blijken dat de resulaten eerder bereikt worden, zullen er geen
bijkomende dieren geïncludeerd worden. De onderzoeken zijn slechts een
aanvulling op de normale onderzoeken die moeten gebeuren in de
opwerking van kritisch zieke honden en honden met acuut nierfalen.
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De resultaten zullen gebruikt worden voor het vaststellen van nierziekte
bij de hond. Bijgevolg dient het onderzoek bij honden te gebeuren. De
pijnlijke handelingen zijn zeer beperkt. Tijdens de onderzoeken zijn er
steeds verschillende dierenartsen aanwezig die nagaan of de honden
geen onnodige stress of pijn ondervinden. Indien dit toch het geval zou
zijn, wordt de proef stopgezet zodat de honden zo snel mogelijk terug
kunnen naar hun eigenaar kunnen.

533
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van een snelle test voor Mycoplasma op longspoelvocht van kalveren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

6 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 8 maanden.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kalveren - longontsteking - rechtstreekse detectie - Mycoplasma bovis - whole genome
sequencing

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De doelstelling van het project is om met een snelle methode een bacterie die
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke longontsteking veroorzaakt bij kalveren uit longspoelingen te detecteren. Zo kunnen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal zieke dieren snel opgespoord en behandeld worden.
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door middel van dit project kan de snelheid van het opsporen van de bacterie die
longontsteking veroorzaakt sterk verhoogd worden. Op basis van de resultaten kan
bepaald worden of deze methode een meerwaarde kan bieden in de praktijk, want
hierdoor kunnnen zieke dieren snel opgespoord worden en kan spreiding van ziekte
voorkomen worden. Dit leidt uiteindelijk tot een daling van het gebruik van antibiotica en
een toegenomen dierenwelzijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

150 kalveren (met een lichaamsgewicht van 45-200 kg en een leeftijd van 1 week tot 3
maanden)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Minimale negatieve effecten worden verwacht dankzij het gebruik van minimaal
invasieve methoden. De meest stresserende handeling is de eenmalige bronchoalveolaire lavage, welke een lichte graad van ernst kent. De dieren zullen na de proef in
leven blijven en zullen blijven op het bedrijf van herkomst.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Deze proef richt zich specifiek op een bacterie die longontsteking veroorzaakt bij
kalveren. Vanwege de grote onderlinge diersoortverschillen 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor het bekomen van een statistisch significant effect is het genoemde aantal
proefdieren het minimaal noodzakelijke. De longspoelingen zullen gelijktijdig ook voor
virussen gescreend worden en ingevroren bij -80°C voor vervolgonderzoek, zodanig dat
deze stalen voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De kalveren zullen allen maar eenmalig in de proef worden opgenomen en zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren deskundig en rustig benaderd en gefixeerd worden om de stress tot het minimum
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
niveau te beperken.
minimum te beperken.

534
Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een 3D paardenhartmodel welke gebruikt kan worden voor onderwijs
en voor onderzaak over hartaandoeningen bij het paard.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Echografie, aritmie, paard, elektrofysiologie, hart, 3D, model

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Hartritmestoornissen zijn een veelvoorkomend probleem bij paarden en vormen een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gevaar voor paard èn ruiter. De diagnostische middelen en mogelijke behandelingen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal voor hartritmestoornissen bij paarden zijn echter beperkt. Het hoofddoel van dit project
1000 karakters)
is het ontwikkelen van procedures waarbij katheters (draden) in het hart worden
gebracht om diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren omtrent
hartaandoeningen bij paarden. Om deze procedures veilig en efficiënt uit te voeren, is
gepaste beeldvorming essentieel. Daarom zal een beeldvormingsprocedure ontwikkeld
worden om deze 'katheterisaties' te begeleiden, gebruik makende van verschillende
soorten echografie. Deze beeldvormingsprocedure zal eerst ontwikkeld worden op 3D
hartmodellen, alvorens ze toe te passen op paarden waardoor minder proefdieren
gebruikt moeten worden. Deze 3D hartmodellen zullen ook nuttig zijn voor toekomstige
onderzoeksprojecten en voor de opleiding van dierenartsen en specialisten.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 ontwikkeling van het 3D hartmodel laat toe een groot deel van het onderzoek naar
beeldvorming en hartprocedures op een model uit te voeren en slechts in een finaal
stadium op een beperkt aantal proefdieren. Daarenboven zullen de 3D hartmodellen
bruikbaar zijn voor opleiding en voor onderzoeksprojecten in de toekomst om op die
manier het gebruik van proefdieren zoveel mogelijk te beperken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paard

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

4 volwassen pony's zullen voor dit project 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?

De uitgevoerde studie is terminaal. Het nemen van de CT-scan gebeurt onder
algemene narcose en tijdens de narcose zullen de dieren geeuthanaseerd worden om
vervolgens te dienen voor de opleiding anatomie binnen de opleiding
Diergeneeskunde. Het combineren van beide zorgt dat er slechts 4 pony's
geëuthanaseerd moeten worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gaat hier om een paardspecifiek hartmodel, deze dient gebaseerd te zijn op een
paard om er een betrouwbaar model van te maken dat als vervanging kan dienen van

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

paard om er een betrouwbaar model van te maken dat als vervanging kan dienen van
paarden als proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Op basis van voorgaande onderzoeken in beeldvormingstechnieken en onze ervaring
verwachten we dat 4 paarden nodig zullen zijn om deze procedures op punt te stellen
en voldoende gedetailleerde informatie te verzamelen. De paarden worden na de proef
geëuthanaseerd en gebruikt voor demonstratiepractica voor studenten
Diergeneeskunde. Door de combinatie van deze twee doeleinden wordt het totaal
aantal proefdieren gehalveerd.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien we een paardenhartmodel willen creëren, moet dit gebaseerd zijn op
paarden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het nemen van de CT-scan moet onder algemene verdoving plaatsvinden en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren veroorzaakt bijgevolg geen ongemak voor het dier. Tijdens deze narcose wordt het dier
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
geëuthanaseerd.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Studie van de opname en vertering van nieuwe formuleringen van collageen
supplementen bij het minivarken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

september 2020 - June 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

farmacokinetiek, minivarken, collageensupplement

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In dit onderzoek wordt gezocht naar formuleringen met een betere biobeschikbaarheid
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke voor collageenproducten. Collageen is een bouwsteen voor allerlei weefsels in het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal lichaam. Het doel van deze proef is te achterhalen of de biobeschikbaarheid (de mate
1000 karakters)
waarin het product beschikbaar is in de bloedbaan voor verdere verwerking door het
lichaam) kan verbeterd worden door de formuleringen aan te passen door aanrijking
van de actieve componenten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 uitkomst van dergelijk experiment is voordelig op verschillende vlakken: i) betere
biobeschikbaarheid resulteert in een betere efficaciteit, ii) betere biobeschikbaarheid
creëert de mogelijkheid voor lagere doseringen, iii) betere biobeschikbaarheid en lagere
doseringen zorgen voor een beperktere uitscheiding in de uitwerpselen/urine.
De voorgestelde farmacokinetische studie is een essentieel onderdeel van de proof of
concept om de nieuw-ontwikkelde formulering op de kaart te zetten en om
herformuleringen op de markt te brengen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

minivarken

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

20

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

Het plaatsen van een katheter (onder narcose) zorgt ervoor dat de bloednames pijnloos
en zonder ongemak kunnen uitgevoerd worden. Het plaatsen van een maagsonde
bezorgt de varkens kortstondig ongemak, maar wordt uitgevoerd door ervaren
personeel en is de enige goede manier om met zekerheid de volledige dosis in de
maag te krijgen, wat essentieel is bij deze proef. Om een invloed op de bekomen
concentratie in het bloed te vermijden kunnen de varkens hiervoor niet verdoofd
worden. De producten hebben geen gekende negatieve bijwerkingen. Enkele dieren
moeten ingeslapen worden voor de proef, maar het merendeel zal verder aangehouden
of ter adoptie aangeboden worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In vitro (dierloze) simulaties om de biobeschikbaarheid na te gaan werden uitgevoerd
maar blijven slechts een simulatie. Wanneer nieuwe formuleringen met een aangerijkte

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

maar blijven slechts een simulatie. Wanneer nieuwe formuleringen met een aangerijkte
bio-actieve component overwogen dienen te worden voor toepassing in een humaan
systeem dienen daarvoor in vivo (in dieren) data gegenereerd te worden. Er is wel een
verband tussen in vitro simulatie en in vivo beschikbaarheid, maar dit verband is niet
lineair, kan voor verrassingen zorgen en dient derhalve geanalyseerd te worden
alvorens testen in de mens kunnen doorgaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er wordt in eerste instantie met een minimaal aantal dieren gestart, op basis van deze
resultaten wordt een statistische analyse uitgevoerd om het uiteindelijk (minimaal
benodigde) aantal dieren te bepalen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Van de grotere dieren staat het varken fysiologisch (mbt werking van het lichaam en de
organen) het dichtst bij de mens en zijn de resultaten dus het meest relevant. Er zijn
geen bijwerkingen gerapporteerd bij mensen in de huidig bestaande formulering

Verklaar de maatregelen die 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 een katheter geplaatst zodat regelmatige bloednames zonder ongemak
kunnen uitgevoerd worden. De katheter wordt onder narcose geplaatst. Er wordt
speelmateriaal voorzien en in alle fases waarin dit mogelijk is wordt gekozen voor
groepshuisvesting.
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Niet-technische titel van het project

Verbeterde diagnose van bovenste luchtwegaandoeningen bij paarden door het
gebruik van een goedkoper type endoscoop.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Oktober 2020-Oktober 2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Endoscopie - Diagnose - Bovenste luchtwegen - Paard - Larynx - Cornage - Goedkoop
alternatief

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bovenste luchtwegaandoeningen komen vaak voor bij paarden. Diagnose wordt onder
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke andere vastgesteld met endoscopie (camera via de neus), maar deze aparatuur is niet
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal altijd voorhanden wegens de grote kostprijs. Het doel van dit project is om na te gaan of
1000 karakters)
de bovenste luchtwegen van het paard in beeld kunnen gebracht worden en of typische
diagnosen gesteld kunnen worden aan de hand van een goedkope "borescope" (een
endoscoop die geen 'medisch' kwaliteitslabel draagt, wat geen vereiste is in de
diergeneeskunde).
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Omdat dure endoscopen niet altijd voor handen zijn in de praktijk, wordt endoscopie
vaak uitgesteld en (te) laat uitgevoerd omdat het paard hiervoor moet doorverwezen
worden naar een gespecialiseerde kliniek. Door het gebruik van een goedkoop type
endoscoop, nl de 'borescope', kan een endoscopisch onderzoek door eerstelijns
paardendierenarts thuis uitgevoerd worden. Hierdoor zal een diagnose sneller gesteld
kunnen worden waardoor paarden vlugger een gepaste behandeling krijgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

100 eigenaarspaarden die in de kliniek aangeboden worden voor een endoscopie van
de luchtwegen, mits toestemming van de eigenaar.

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

Alle uitgevoerde handelingen zijn niet-invasief en aldus worden er geen complicaties
verwacht. Bloedneus is beschreven als mogelijk complicatie bij het uitvoeren van een
endoscopie van de boventse luchtwegen. Indien dit zou optreden dan wordt dit
getamponeerd met een handdoek en worden er "cold packs" geplaatst op de
aangestaste zijde van het hoofd. De verwachte graad van ernst is: licht. Gezien de
beperkte ernst van de ingreep worden de proefpaarden van de faculteit opnieuw
gebruikt, de eigenaarspaarden worden terug naar huis mee genomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het apparaat dient op levende paarden (dynamisch) geëvalueerd te worden. De larynx
is een anatomisch onderdeel van de bovenste luchtwegen dat dynamische is en moet
dan op levende paarden beoordeeld worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Bij de eigenaarspaarden dient een endoscopie te gebeuren wegens het vermoeden van
een aandoening van de bovenste luchtwegen. Deze paarden nemen enkel deel na

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

een aandoening van de bovenste luchtwegen. Deze paarden nemen enkel deel na
toestemming van de eigenaar. 100 paarden worden onderzocht opdat er meerdere
paarden in de studie zouden zijn met de meest frequent voorkomende aandoeningen.

3.Verfijning (maximaal 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 doel is om de apparatuur bij paarden in de praktijk te kunnen gebruiken. Paarden
hebben een specifieke anatomie en pathologie van de bovenste luchtwegen die aan de
hand van deze proef in beeld gebracht zullen worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle uitgevoerde handelingen zijn niet-invasief en veroorzaken slechts licht en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren kortstondig ongemak voor het dier. De eigenaarspaarden worden ambulant onderzocht
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
en keren terug naar huis waar er geen extra opvolging nodig is.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

GHB als slaapmiddel voor het kalf

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

21/04/2020 tot 1/02/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gamma Hydroxy Boterzuur, slaapmiddel, kalveren, per oraal

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In deze studie zal er gekeken worden of met GHB een diepe slaap van het kalf kan
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke worden bereikt en zal er worden gekeken naar de bloeddruk en het hart ritme om de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal neveneffectenin te schatten. Het product kan veilig worden gebruikt ombij de mens
1000 karakters)
slaap diepte te vergroten. Over per orale toediening bij het kalf en de werkzaamheid
van dit product bij het kalf zijn er geen wetenschappelijke data beschikbaar.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Operaties op kalveren gebeuren voornamelijk na toediening van een kalmeringsmiddel.
Ze worden zelden volledig in slaap gebracht. Reden hiervoor zijn de kosten, alsook het
feit dat deze dieren gemakkelijk te immobiliseren zijn. Voor deze zware kalmering zijn er
slechts een beperkt aantal producten beschikbaar. De meest gebruikte producten zijn
alfa 2 agonisten. Deze veroorzaken naast een diepe slaap ook verschillende
nevenwerkingen op het hart en bloedvaten stelsel en het maag- darm stelsel die niet
optimaal zijn voor jonge dieren of dieren die darmproblemen hebben.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Kalveren die aangeboden worden voor euthanasie. Dit kan zijn omwille van
verschillende pathologiën (bijvoorbeeld: standafwijkingen)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

20 kalveren

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

Verwachte negatieve effecten: voor het toedienen van het product wordt er kort een
sonde in de slokdarm gestoken. Dit kan zorgen voor licht ongemak. Er wordt ook een
katheter gestoken. Dit is echter geen extra handeling daar dit ook nodzakelijk is om het
dier te euthanaseren. In dit opzicht lijken de ongemakken van een lichte aard. Er wordt
verwacht dat de dieren slaperig worden met weinig effect op het hart, de bloeddruk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gaat hier over het toedienen van een product dat slaap veroorzaakt. We willen het
effect van dit product op kalveren specifiek onderzoeken.

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

effect van dit product op kalveren specifiek onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

In eerste instantie gaat het enkel over een verkennende studie, zonder vergelijking met
een ander product. Dus een statistiek om het minimaal aantal dieren te bepalen kan
nog niet worden uitgevoerd. De bedoeling van deze fase van het onderzoek is het
zoeken naar een dosis waarmee sedatie wordt bekomen. Van zodra een goed idee
verkregen is van de benodigde dosis wordt een nieuwe aanvraag ingediend om de
effecten te vergelijken met andere sedativa, de farmacokinetiek te bekijken, etc. 20
dieren is dus een maximum aantal.

3.Verfijning (maximaal 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 gaat hier over het toedienen van een product dat slaap veroorzaakt. We willen het
effect van dit product op kalveren specifiek onderzoeken om de mogelijke voordelen of
nadelen voor deze diersort in te schatten.

Verklaar de maatregelen die 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 geen belangrijke negatieve effecten op het welzijn van het kalf verwacht. De
metingen (bloeddruk, hartslag, temperatuur) die worden uitgevoerd zullen geen pijn
veroorzaken. De slokdarmsonde die wordt geplaatst kan zorgen voor enig ongemak.
Echter dit is een korte handeling die door iemand met ervaring zal worden uitgevoerd.
Dieren die in aanmerking komen voor de studie (omdat zij aangeboden worden voor
euthanasie ) zullen niet in ernstige pijn verkeren waardoor deelname aan de studie hun
lijden niet zal verlengen.

538
Niet-technische titel van het project

Kan een ontworming met eprinomectine tijdens de droogstand zorgen voor een
verhoogde melkproductie tijdens de volgende lactatieperiode bij melkvee?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2021, looptijd 1 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, na het aflopen van het project zal zo snel mogelijk een retrospectieve analyse
opgemaakt worden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

eprinomectine/ droogstand/ melkproductie/ parameters voor selctieve behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Studies tonen aan dat het onder controle houden van worminfecties tijdens de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke droogstand kan leiden tot een sterk verbeterde productie en dat na ontworming een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal gemiddelde toename in melkproductie kan worden verwacht. We willen nagaan in
1000 karakters)
hoeverre een behandeling met eprinomectine gedurende de droogstand een gunstig
gevolg heeft op de melkproductie. Eénzelfde behandeling met ontwormingsmiddel kan
tussen dieren in de kudde onderling toch een verschillend resultaat geven. Er is weinig
gekend over wat een invloed heeft op deze variatie. Een betere kennis hiervan kan ons
helpen om die dieren te selecteren die baat zouden hebben bij een ontworming en dus
aan een meer rationeel gebruik van deze producten. Het tweede doel is dan ook
nagaan of bepaalde parameters een indicatie kunnen zijn voor een stijging in de
melkproductie na behandeling en dus een bron van info kunnen zijn bij het selectief
behandelen van bepaalde dieren uit de kudde om zo eventuele ontwikkeling van
resistentie te vertragen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In deze studie zullen mest- en melkstalen genomen worden van runderen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Over een periode van 1 jaar zal bij max. 200 dieren een staal genomen worden

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

De hinder bij de dieren zal zeer beperkt zijn. Het gaat immers om het nemen van een
melkstaal tijdens het melken en 2 rectale meststalen. De verwachte ernst van het
project is licht. De dieren blijven gedurende de hele periode en daarna gewoon op de
boerderijen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien het doel van de proef is om te evalueren of een aangepaste
ontwormingstrategie kan leiden tot een hogere melkproductie bij runderen, is het niet

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

ontwormingstrategie kan leiden tot een hogere melkproductie bij runderen, is het niet
mogelijk dit project te realiseren zonder dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren werd bepaald door analyse van resultaten uit gelijkaardige studies in
het verleden. Op die manier wordt enerzijds voorkomen dat we (veel) meer dieren
gebruiken dan uiteindeljik nodig bleek te zijn maar ook vermijden we zo dat er te weinig
dieren in de studie zitten waardoor de resultaten niet meer betrouwbaar kunnen
genanalyseerd worden en de proef nutteloos zou blijken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze studie evalueert het effect van een geregistreerd ontwormingsmiddel voor
runderen op de melkproductie. Het rund is dus het meest aangewezen diermodel

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Al naargelang het bedrijf worden extra inspanningen geleverd om het dierenwelzijn ten
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren goede te komen (koeborstel, buitenbeloop,…).
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

539
Niet-technische titel van het project

Testen van verschillende vaccinatieschema's ter bescherming van leghennen bij
infectie met Salmonella

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 keer 22 weken

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

Salmonella/ leghennen/ vaccinatieschema
Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van deze proef is om het effect van verschillende vaccinatieschema's met
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke elkaar te vergelijken en na te gaan via welk schema leghennen het beste worden
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal beschermd tegen infectie met Salmonella.
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
De resultaten uit deze proef kunnen gebruikt worden om voortaan het schema dat leidt
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke tot de beste bescherming als standaard te beschouwen zodanig dat dit algemeen
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project gebruikt wordt in de pluimveeindustrie
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

leghennen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2 x 128 legkippen (128 kippen geïnfecteerd met Salmonella Enteritidis en 128 kippen
geïnfecteerd met Salmonella Typhimurium)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 3 of 4 keer gevaccineerd worden met een levend verzwakt of
geïnactiveerd vaccin (afhankelijk van de groep ) ofwel niet gevaccineerd worden. Alle
dieren zullen geïnfecteerd worden met Salmonella Enteritidis (128 dieren: 32 dieren per
groep) of Salmonella Typhimurium (128 dieren: 32 dieren per groep). Infecties met
Salmonella veroorzaken weinig tot geen symptomen bij kippen. Daarnaast worden 6
van de 8 groepen behandeld met een vaccin waarvan verwacht wordt dat ze
bescherming zullen bieden waardoor de ernst van de infectie verder geminimaliseerd
wordt. Vandaar dat wordt aangenomen dat de ernstgraad laag zal zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het doel van deze proef is om na te gaan wat de invloed is van verschillende
vaccinatieschema's op de bescherming van leghennen na infectie met Salmonella. Dit

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

vaccinatieschema's op de bescherming van leghennen na infectie met Salmonella. Dit
effect kan niet worden nagebootst in een niet dier model.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal benodigde dieren werd via een formule bepaald die het statistisch vereiste
aantal dieren berekent zodat vanuit wetenschappelijk oogpunt relevante resultaten
kunnen worden bekomen.

3.Verfijning (maximaal 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 doel van deze proef is om na te gaan wat de invloed is van verschillende
vaccinatieschema's op de bescherming van leghennen tegen infectie met Salmonella
vandaar dat in dit experiment ook leghennen worden gebruikt.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De dieren zullen een minimaal ongemak ondervinden aangezien Salmonella infecties
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren weinig of geen symptomen bij pluimvee veroorzaken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Evaluatie van een chirurgische pleister op onregelmatige orgaanoppervlakken
(alvleesklier, lever, galblaas en galgangen) bij het varkensmodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 november, 5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

alvleesklier, galblaas, lever, chirurgie, bloeding, lekkage, chirurgische pleister

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bij de mens wordt chirurgie thv de lever en de alvleesklier de laatste jaren frequent
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke uitgevoerd. Bloedingen en lekkages (van gal en pancreassap) zijn echter vaak
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal voorkomende complicaties bij deze operaties. Het doel van deze studie is het evalueren
1000 karakters)
van een chirurgische pleister (de GATT-patch) tijdens operaties aan lever, galblaas en
alvleesklier. Men zal nagaan in welke mate de GATT-patch bloedingen aan deze
organen kan stoppen, lekkages kan voorkomen en of de GATT-patch goed blijft kleven.
De GATT-patch zal vergeleken worden met 2 reeds bestaande pleisters (=patches).

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Aandoeningen aan de lever en alvleesklier komen steeds vaker voor bij de mens.
Operaties aan deze organen zijn technisch zeer moeilijk uit te voeren, omdat ze vaak
gepaard gaan met veel bloedverlies. Ook lekkage van gal en pancreassap komt vaak
voor en kan tot ernstige complicaties leiden. Producten die kunnen helpen om
bloedingen te stoppen en lekkages te voorkomen, zullen er voor zorgen dat deze
operaties makkelijker uitvoerbaar zijn. Op deze manier zullen meer mensen een
succesvolle behandeling kunnen ondergaan.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

4

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

De varkens zullen onder volledige verdoving worden gebracht. Daarna zal men 2
stukjes van de alvleesklier verwijderen, een opening maken in de galblaas en in de
galgang en meerdere stukjes lever verwijderen. Men zal de 3 verschillende chirurgische
patches aanbrengen op deze organen om na te gaan of deze de bloedingen stoppen,
lekkages voorkomen en goed blijven kleven. De ernstgraad van deze proef wordt
bepaald als terminaal. Na de proef zullen de varkens geëuthanaseerd worden (terwijl
ze nog steeds onder volledige verdoving zijn) door een overdosis slaapmiddel te
injecteren in de oorader.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien men in deze proef wil nagaan of de chirurgische patches bloedingen kunnen
stoppen, lekkages kunnen voorkomen en goed blijven kleven, is het noodzakelijk om

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

stoppen, lekkages kunnen voorkomen en goed blijven kleven, is het noodzakelijk om
levende dieren te gebruiken. Er is immers een actieve bloedstroom nodig om de proef
te kunnen uitvoeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De proef zal worden uitgevoerd op slechts 3 varkens. Aangezien het gaat om een
haalbaarheidsproef, wenst men geen grote groep varkens te gebruiken. De volgorde
van de uit te voeren operaties is zodanig gekozen dat elke patch meerdere keren kan
worden uitgetest bij elk varken, waardoor er slechts 3 varkens nodig zijn. Er zal ook een
reservevarken worden voorzien, dat enkel zal gebruikt worden wanneer één van de drie
varkens in een vroege fase van de test zou overlijden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er worden varkens gebruikt in deze proef omdat de anatomie van het varken
vergelijkbaar is met de anatomie van de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 start van de proef zullen de varkens in groep gehuisvest worden op stro en
wordt er speelgoed voorzien. Tijdens de poef zijn de varkens onder volledige verdoving
en wordt er gekeken naar de hartslag, bloeddruk, ademhaling en lichaamstemperatuur
en zal er extra pijnstilling worden toegediend indien nodig.

541
Titel van het project
Looptijd van het project

Evaluatie van afweer bevorderende eigenschappen van suikerketens bij
de hond
De looptijd van dit project bedraagt 12 weken

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

honden, antibioticumvervanger, suiker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de We onderzoeken het effect van verschillende suikerketens op het
wetenschappelijke
onbekenden,
of afweersysteem van honden. Hiervoor willen we het positief effect van
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die deze suikerketens op afweercellen, na hun opzuivering uit bloed, bepalen.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Bij gezelschapsdieren zorgen ziektekiemen vaak voor grote problemen,
waardoor frequent antibiotica gebruikt worden. Om deze ziektekiemen te
bestrijden en het antibioticum gebruik te verminderen, kan het
afweersysteem versterkt worden door aan het voeder afweerstimulerende
voedingssupplementen toe te voegen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Deze dierproef kan het versterkend effect van bepaalde suikerketens op
het afweersysteem bij honden aantonen. Dit zou kunnen leiden tot het
gebruik van deze suikerketens als voederadditief bij gezelschapsdieren.
Behalve een algemeen verhoogd welzijn van de dieren, zou het
toevoegen van deze suikerketens ook tot een verminderd
antibioticumgebruik kunnen leiden. Bijgevolg zou dit het risico op
antibioticumresistentie en op het overbrengen van antibioticumresistente
ziektekiemen van dier op mens kunnen verlagen.

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?

We zullen hiervoor maximaal 6 honden gebruiken.

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

Tijdens deze dierproef zullen de dieren op regelmatige tijdstippen een
bloedafname ondergaan. We verwachten dat de dieren hierbij en licht
ongemak zullen ondervinden. De dieren zullen daarna ingesloten worden
in een nieuwe dierproef.

Tot op heden bestaat er geen alternatieve, dierloze manier om het effect
van bepaalde voedingsbestanddelen op het afweersysteem te
onderzoeken. Deze bestanddelen vertonen namelijk een ingewikkelde
interactie met cellen van het afweersysteem en deze interactie kan enkel
met cellen van de diersoort in kwestie onderzocht worden.

Een statistische analyse geeft aan dat we minimum 6 dieren nodig
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het hebben om betrouwbare resultaten te bekomen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De suikerketens zijn ontwikkeld voor gebruik als voederadditief bij
gezelschapsdieren. Om het algemeen welzijn van de dieren zoveel
mogelijk te garanderen, worden de honden per twee gehuisvest en
worden speeltjes voorzien. De honden worden regelmatig losgelaten in
een omheinde speelruimte. Bovendien mag enkel bevoegd en bekwaam
personeel met de proefdieren werken.

542
Niet-technische titel van het project

Geneesmiddelenstudies bij de big als model voor het kritiek zieke kind

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 januari 2021 - 31 december 2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja en dit binnen de 6 maanden na beëindiging van het onderzoeksproject

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

juveniel diermodel, sepsis, antibiotica, big, weefselfarmacokinetiek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Er is momenteel onvoldoende gekend over de snelheid waarmee antibiotica
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verschijnen en verdwijnen in de bloedbaan en in het weefsel, zeker bij ernstig zieke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal kinderen. Het verzamelen van gegevens hierover is van belang om in kaart te brengen
1000 karakters)
of de standaarddosis van dit antibioticum voldoende is voor elk kind om zijn werking
maximaal te kunnen uitoefenen. We weten immers uit vorig onderzoek dat een
bepaalde hoeveelheid antibioticum in het bloed en in het weefsel nodig is om een
optimale werking te hebben tegen de ziekmakende bacteriën. Studies bij kinderen zelf
worden bemoeilijkt door ethische en praktische hindernissen. Een gepast diermodel dat
deze zieke kinderen representeert, zou kunnen helpen antwoord te geven op
bovenstaande vragen. Jonge varkens lijken erg op jonge kinderen wat betreft bouw en
werking van het lichaam. Deze studie onderzoekt of de big een goed model is om het
gedrag van antibiotica in de bloedbaan en in het weefsel bij ernstig zieke kinderen te
onderzoeken.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 ontwikkeling van een diermodel om geneesmiddelenonderzoek (hier met de focus
op antibiotica) bij ernstig zieke kinderen uit te voeren, kan in de toekomst helpen dit
onderzoek te vergemakkelijken waardoor geneesmiddelen makkelijker beschikbaar
worden in deze erg kwetsbare groep patiënten en deze geneesmiddelen ook meest
optimaal zullen kunnen gebruikt worden, voornamelijk doordat ze in gepaste dosis
worden toegediend. Een gepast diermodel kan het aantal kinderen dat moet deelnemen
aan toekomstige geneesmiddelenonderzoeken verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen 36 biggen van 4 weken oud gebruikt worden in dit onderzoek.

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

De graad van ernst van deze dierproef is 'ernstig'. De dieren zullen geopereerd worden
onder anesthesie. De toediening van antibiotica en afname van stalen zullen gebeuren
m.b.v. katheters. Dit zal gepaard gaan met stress voor de dieren, maar dit zal door de
katheters/anesthesie tot een minimum beperkt worden. Aangezien de biggen in een
gelijkaardige toestand worden gebracht als de kritiek zieke kinderen die ze voorstellen,
zullen symptomen van ziekte optreden tijdens de proef: koorts, versnelde hartslag,
versnelde ademhaling, braken, etc. Aan het einde van de proef zullen de dieren
geeuthanaseerd worden aan de hand van een intraveneuze overdosis natriumpentobarbital 20%.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De invloed van ernstig ziek zijn op het afweersysteem en de algemene werking van het
lichaam en de bijgevolge effecten dat dit heeft op de verwerking van geneesmiddelen in

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

lichaam en de bijgevolge effecten dat dit heeft op de verwerking van geneesmiddelen in
het lichaam, is te complex om op dit moment in vitro methodes voor te kunnen
ontwikkelen. In de toekomst kunnen we mogelijks (deels) overschakelen op
computermodellen van de ernstige zieke toestand bij kinderen, maar daarvoor zijn er nu
nog te weinig gegevens verzameld bij mensen/dieren om deze te kunnen ontwikkelen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voorafgaand aan dit onderzoek werd met cel biomedische statistiek van de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen grondig nagedacht over de ideale opzet
van deze proef zodat zo min mogelijk dieren zouden gebruikt worden. Er werd een
formele steekproefgrootteberekening uitgevoerd om het minimum totaal aantal dieren
nodig om op onze hypothesevragen te beantwoorden, te berekenen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Onderzoek in geneesmiddelenontwikkeling moet altijd uitgevoerd worden op een
knaagdier en een niet-knaagdier. Knaagdieren, zoals ratten en muizen, zullen in het
project niet gebruikt worden. De hoofdreden hiervoor is het feit dat hun kindertijd te kort
en te verschillend van de mens is om een diermodel voor kinderen op te stellen. Als nietknaagdier wordt vaak geopteerd voor honden of primaten. Er werd hier echter niet
gekozen om de hond te gebruiken aangezien uit eerdere onderzoeken blijkt dat het
varken waarschijnlijk een betere kandidaat is als model voor de mens. Het varken
vertoont namelijk grote gelijkenissen wat betreft bouw en werking van het lichaam met
de mens. De primaten werden ook niet genomen als diermodel aangezien het gebruik
van primaten enkel toegestaan is als er geen andere diersoorten mogelijk zijn voor de
specifieke onderzoeksvraag.

Verklaar de maatregelen die 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 onderzoekers hebben ervaring met de omgang met jonge varkens en de
handelingen die tijdens de proef zullen worden uitgevoerd. De biggen zullen
voorafgaand aan de eigenlijke proef enkele dagen kunnen wennen aan hun nieuwe
omgeving en aan het contact met de verschillende medewerkers van deze proef. Er
zullen kettingen, handdoeken, speelballen, ringen en touwen aanwezig zijn in de
hokken. De dieren zullen elkaar kunnen ruiken en horen. Het speelgoed zal regelmatig
afgewisseld worden zodanig dat de dieren erin geïnteresseerd blijven.
Het gebruik van katheters voor het toedienen van de medicatie en het afnemen van
stalen zorgt ervoor dat de biggen minder frequent moeten aangeprikt worden en minder
stress ervaren tijdens deze handelingen. De dieren zullen geopereerd worden onder
anesthesie. Na de operatie zal bij pijn/koorts een koortswerend middel toegediend
worden. Het welzijn van de dieren zal tijdens de proef nauwlettend gemonitord worden
en bij te groot lijden (vb. heel hoge koorts, bloedingen, ernstig gewichtsverlies, niet te
controleren pijn, etc.) zal vroegtijdige euthanasie plaatsvinden.

543
Niet-technische titel van het project

Opvolgen en verbeteren van de veerkracht van hoogproductief melkvee

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 jan 2021 tot 31 dec 2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Gedurende de periode van 60 tot 90 dagen rondom het kalven is melkvee zeer gevoelig
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke voor verschillende gezondheidsproblemen, welke resulteren in melkproductieverliezen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal en diergeneeskundige behandelkosten. Niet elke koe is even gevoelig voor deze
1000 karakters)
problemen. Het doel van dit project is tools te creëeren die het mogelijk maken voor de
veehouder om risicodieren op te volgen en individuele (preventieve) maatregelen te
nemen. Om het transitiesucces van een individuele koe te bepalen, zullen de koeien
worden opgevolgd d.m.v. "koesensoren" (deze meten de activiteit van de dieren en hun
eet- en herkauwgedrag) en biomerkers (bloed-, mest- en melkmetabolieten). Nadien
zullen specifieke managementstrategieën voor risicodieren bepaald 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)

Het ontwikkelen van tools om het transitiesucces voor een individueel dier te bepalen,
laat een beter management op dierniveau toe. Risicodieren kunnen aldus een
aangepast (preventief) management krijgen. Dit leidt tot minder melkverliezen en
minder gezondheidsproblemen. Economisch gezien is dit zeer belangrijk, maar ook het
dierenwelzijn komt dit ten goede. Verder is het verbeteren van de levensduur en
gezondheidsstatus ook vanuit maatschappelijk oogpunt positief, evenals de lagere
broeikasgassen- en mineralenuitstoot omwille van het lagere percentage jongvee dat
aangehouden dient te worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Runderen (Holstein-Friesian)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

100 runderen

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

De verwachte graad van ernst is licht. Van elk dier zullen 6 bloedstalen en één
meststaal (anaal grabstaal) afgenomen worden. Bovendien zal bij 20 dieren na het
afkalven een pH-bolus in de pens gebracht worden.De melkkoeien zullen na het
doorlopen van de proefperiode terug de rest van de kudde vergezellen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Om transitieproblemen te kunnen monitoren, is het gebruik van dieren een absolute
vereiste. Het is immers de bedoeling om onder praktijkomstandigheden data van deze

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

vereiste. Het is immers de bedoeling om onder praktijkomstandigheden data van deze
melkkoeien te verzamelen en deze data vervolgens te gebruiken om risicodieren te
identificeren. Zonder deze data is het niet mogelijk om risicodieren te kunnen
identificeren en kan het uiteindelijke projectdoel niet gerealiseerd worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren wordt beperkt doordat de te onderzoeken biomerkers (bloed-, mesten melkmetabolieten) in de literatuur reeds beschreven staan als waardevol om
bepaalde transitieproblemen te herkennen. Op deze manier is het opgegeven aantal
proefdieren vereist om statistische uitspraken te kunnen stellen. Daarnaast worden er in
deze proef gelijktijdig verschillende types staalnames afgenomen. Deze kunnen
gebruikt worden om verschilende specifieke transitieproblemen op te volgen. Zo wordt
vermeden dat een aparte studie voor één transitieprobleem dient opgezet te worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien dit project focust op melkvee, is gebruik van een andere diersoort niet
mogelijk. Om risicodieren te kunnen identificeren is "real-data" van melkvee een
vereiste.

Verklaar de maatregelen die 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 een vrijloopstal, waardoor de dieren zich onder
dezelfde praktijkomstandigheden als het melkvee op Vlaamse landbouwbedrijven
kunnen gedragen. Ook het melken gebeurt gelijkaardig als op commerciële
landbouwbedrijven. Ten slotte zullen de dieren niet apart genomen worden voor het
nemen van de bloed- en meststalen in de ligboxen, zodat het moment van stress
beperkt wordt.

544
Niet-technische titel van het project

Stress bij amfibieën: de ontwikkeling van een niet-invasieve methode om stresshormonen te meten en een studie van de effecten van stress op algemene gezondheid
en ziekte van een amfibie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

22 weken

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja en dit ten laatste binnen het kalenderjaar van het beëindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Stress Amfibieën Stresshormonen Ziekteverloop

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Tot op heden is er geen goede methode beschikbaar om stress bij amfibiën te meten,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke ondanks dat dit van alle groepen gewervelde dieren de meest bedreigde is. We
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal vermoeden dat stress negatieve effecten heeft op de gezondheid van amfibieën, en dat
1000 karakters)
stress ziektes bij amfibieën kan verergeren. Om die redenen willen we een methode
ontwikkelen om stress bij amfibieën te meten, die daarboven niet schadelijk is voor de
dieren. Deze methode zal ons vervolgens toelaten om na te gaan of stress een
negatieve invloed heeft op het verloop van een ziekte, die veroorzaakt wordt door een
schimmelinfectie.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het ontwikkelen van een simpele methode zal ons toelaten om stress bij amfibieën te
meten, zonder de dieren hiervoor te moeten schaden. Daarnaast laat deze methode toe
dat stressniveaus kunnen opgevolgd worden doorheen de tijd, wat momenteel nog niet
mogelijk is. Met deze methode zullen we kunnen nagaan wat het effect is van stress op
een schimmelziekte die in België, maar ook wereldwijd een bedreiging vormt voor
amfibieën. Indien stress merkbaar negatief is voor het ziekteverloop, kan de methode
gebruikt worden om kwetsbare, gestresseerde amfibieënpopulaties te herkennen, en
kan men doeltreffender werken aan verbetering van diens natuurlijke habitat.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris ), in gevangenschap gekweekt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

135

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

15 dieren zullen gedurende 6 weken matige stress ervaren. Daarnaast zullen er 30
dieren (2 groepen van 15) stresshormonen toegediend krijgen, gedurende minstens 6
weken. 30 dieren (2 groepen) zullen besmet worden met een eerste variant van een
schimmel die ziekte kan veroorzaken bij amfibieën. 30 andere (2 groepen) dieren
worden besmet met een tweede variant. Van de geïnfecteerde dieren, zal de helft (2 x
15) een extra behandeling met stresshormonen ondergaan. 30 dieren (2 groepen)
zullen niet behandeld worden en we verwachten hier dan ook geen negatieve effecten.
Deze proef valt onder de categorie "ernstig". Alle dieren worden geëuthanaseerd na het
project.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Tot op heden is er geen dierloze oplossing voor het uitvoeren van deze proef, omdat er
geen model beschikbaar is dat de complexiteit van levende amfibieën en hun

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

geen model beschikbaar is dat de complexiteit van levende amfibieën en hun
hormonen kan nabootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Uit statistische analyses bleek dat een minimum van 12 dieren per groep noodzakelijk
is voor het bekomen van een relevant resultaat. Omdat de meting in sommige gevallen
niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld indien de salamander zich ontlast tijdens de
staalname, kozen we ervoor 15 dieren per groep mee te nemen in dit project.

3.Verfijning (maximaal 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 alpenwatersalamander is een wijd verspreide amfibieënsoort in België, die gevoelig
is voor besmetting met de beoogde eerste variant schimmel, maar ook in staat is te
genezen van deze infectie. Voor de tweede schimmelvariant zijn ze niet gevoelig aan
de ziekte, maar ze kunnen de schimmel wel dragen zonder symptomen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle dieren zullen dagelijks geïnspecteerd worden. Bij tekenen van ernstig ongemak,
dat zich bij salamanders uit in abnormaal gedrag (gebrek aan respons voor prikkels,
anorexia, dufheid), of bij sterke achteruitgang van de conditie (gewicht), zal het dier in
kwestie onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

545
Titel van het project
Praktische oefeningen heelkunde paard
Looptijd van het project
6 maand
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
praktische oefeningen paard
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van de praktische oefeningen is de studenten een goede basiskennis mee te
wetenschappelijke
onbekenden,
of geven voor hun latere carrière. De practica laten toe dat ze onder goede begeleiding van
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die een ervaren dierenarts een aantal basishandelingen kunnen oefenen vooraleer deze op
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
patiënten uit te voeren bij het stellen van een diagnose. Er worden geen chirurgische
ingrepen geoefend.
Doelstelling van het project

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

De handelingen die in dit practicum geoefend worden zijn essentiële basisvaardigheden
voor dierenartsen in de praktijk, zoals een basis onderzoek van het oog, het uitvoeren
van een lokale verdoving en het uitvoeren van een echografisch onderzoek van de
benen.

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?

5-8 paarden

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

De 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
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het levende dieren tot een absoluut minimum beperkt.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

De handelingen worden geoefend bij de diersoort waar ze later toegepast zullen worden,
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en een ander diermodel is niet mogelijk. De dieren krijgen een kalmeermiddel om
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd stress/angst te vermijden.
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

546
Niet-technische titel van het project

Ontdekking van merkers die een rol spelen in de vroege vorm van chronische nierziekte
bij katten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/11/2020-31/10/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Chronische nierziekte, diergeneeskunde, katten, vroegtijdige merkers, opsporen ziekte,

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Chronische nierziekte kan zich voor een langere periode verborgen houden alvorens
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke katten tekenen van ziekte vertonen. Eens deze ziekte wordt vastgesteld, is 75% van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal hun nieren al onherroepelijk beschadigd, aangezien de huidige testen pas laattijdig de
1000 karakters)
ziekte kunnen vaststellen. Daarom zullen we met deze studies stoffen opsporen in de
urine, ook wel merkers genoemd, die het mogelijk maken de ziekte vroeger op te
sporen en die ons meer info geven over hoe de ziekte ontstaat.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 resultaten van deze studies zullen ons ten eerste meer informatie geven over hoe
de ziekte ontstaat, waardoor op basis hiervan een vroegere behandeling voor de ziekte
ontwikkeld kan worden. Anderzijds kan er in de toekomst, met de resultaten van deze
studies, een nieuwe test ontwikkeld worden die ons vroeger dan de huidige testen kan
vertellen of een dier last heeft van chronische nierziekte. Hierdoor kunnen ze vroeger
behandeld worden en zo een langer en gezonder leven leiden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Huiskat (van private eigenaars) en andere katachtigen zoals de leeuw, tijger, luipaard,
jachtluipaard en lynx (uit dierentuinen)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Huiskat: 250, andere katachtigen: 24 per diersoort

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 handelingen hebben een lichte graad van ernst en vervangen routinematige
dierenartsencontroles, die aangeraden worden voor zowel oudere gezonde katten, als
voor katten waarbij chronische nierziekte reeds is vastgesteld. Hierdoor wordt er dus
geen bijkomende stress toegebracht, gezien deze handelingen ook zonder onze
studies uitgevoerd worden. Na het onderzoek kunnen de katten direct terug mee met
hun eigenaar naar huis. Ook bij de andere katachtigen worden er voor deze studie
geen extra handelingen uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen alternatief dat het mogelijk maakt chronische nierziekte te bestuderen
in katten/katachtigen. In deze studie zullen we enerzijds werken met dieren waarbij de

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

in katten/katachtigen. In deze studie zullen we enerzijds werken met dieren waarbij de
nierziekte reeds is vastgesteld. Het is noodzakelijk voor deze dieren dat hun
ziektetoestand nauwkeurig wordt opgevold. Onze studies zullen dus mee waken over
hun welzijn, maar zal anderzijds ook voordelig zijn voor vermoedelijk gezonde dieren.
Bij deze kunnen we immers met ons gezondheidsonderzoek vaststellen of er geen
andere ziekten zijn waaraan deze dieren leiden zonder dat we dit van buitenaf kunnen
waarnemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Met een wiskundige bereking hebben we bepaald hoeveel dieren kunnen deelnemen
aan dit onderzoek. Gezien deze studies echter bijdragen aan het welzijn van het dier,
door hun ziektetoestand nauwkeurig op te volgen, is deze bereking geen maximum. De
handelingen die we zullen uitvoeren, zijn bovendien ook noodzakelijk bij dieren met
nierziekte die niet zouden deelnemen aan de studie. Het is dus voordelig dat stalen van
deze patiënten ook gebruikt kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek, bovenop
het gebruik voor hun persoonlijke opvolging.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Chronische nierziekte komt heel frequent voor bij onze huiskatten, maar ook bij andere
katachtigen. 30% van de huiskatten ouder dan 15 jaar krijgt te kampen met deze
ziekte. Verder is het ook de nummer 1 doodsoorzaak bij huiskatten ouder dan 5 jaar, en
is de ziekte ook verantwoordelijk voor 1/3e van de sterftes bij katachtigen in
dierentuinen. Om deze redenen kozen we ervoor deze ziekte dieper te bestuderen in
deze diersoorten.

Verklaar de maatregelen die 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 deze studies zullen gezondheidscontroles uitgevoerd worden, samen met het
verzamelen van bloed en urine. Dit zijn routine-handelingen die in het bijzijn van de
eigenaar uitgevoerd zullen worden, om zo een maximaal niveau van comfort en
vertrouwen na te streven voor het dier. Bij katten die dit niet verdragen, worden de
handelingen onmiddellijk stop gezet om hun welzijn niet te beschadigen. Bij de andere
katachtigen zullen deze handelingen steeds onder volledige verdoving gebeuren, zodat
zij hier geen stress van ervaren.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de bescherming van pasgeboren kalveren tegen de darmparasiet
Giardia door het versterken van de afweer

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Darmparasiet Giardia / Neonatale kalveren/ Maternale immuniteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De doelstelling van dit onderzoek is om het aantal infecties met Giardia bij kalveren
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke terug te dringen door het ontwikkelen van een afweerstrategie waarbij de moederdieren
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal gevaccineerd worden tegen Giardia en zodoende beschermende biest en melk aan
1000 karakters)
hun kalveren kunnen geven. In een eerste fase zal de immuun-status van volwassen
melkkoeien op Vlaamse melkveebedrijven geëvaluueerd worden door het bloed te
onderzoeken op de aanwezigheid van immuuncellen en antistoffen tegen Giardia . In
een latere fase zal de immuun-status van de koeien en de aanwezigheid van bepaalde
immuunfactoren in hun bloed, biest en melk zal vervolgens in verband gebracht worden
met de gevoeligheid van hun kalveren voor Giardia . In een volgende stap zal
onderzocht worden of het mogelijk is om de afweer van de moederdieren te verbeteren
om zodoende hun kalveren te beschermen door het toedienen van hun biest en melk.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Bij het bereiken van het doel van deze studie zullen kalveren gedurende de eerste
weken na de geboorte beschermd worden tegen een Giardia infectie. In deze periode
zijn de dieren zelf niet in staat om een afweerreactie tegen de parasiet te ontwikkelen
en zijn ze gevoelig aan een infectie. Door de beschermende biest/ melk kunnen het
aantal kalveren die ziek worden door de parasiet verlaagd worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In deze studie zullen bloedstalen genomen worden van runderen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen van maximaal 40 dieren een staal genomen worden.

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

De hinder bij de dieren zal tijdelijk en beperkt zijn. Op het moment van de bloedname
kan er ongemak zijn door manipulatie van de dieren. De verwachte ernst van het
project is licht. Gedurende de periode van het project en erna blijven de dieren gewoon
op de melkveebedrijven.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien het doel van deze studie is om de cellulaire immuun-status van melkvee in
Vlaanderen te onderzoeken, kan de studie niet uitgevoerd worden zonder het gebruik

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

Vlaanderen te onderzoeken, kan de studie niet uitgevoerd worden zonder het gebruik
van dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Aangezien er nog geen onderzoek werd uitgevoerd naar de immuun-status van
Vlaams melkvee tegen Giardia is er geen basis om statisch het aantal dieren te
bereken. Deze proef dient dan ook als een eerst, onderzoekende studie, om een beter
idee te verkrijgen van de variatie in immuun-status van dieren binnen en tussen
melkveebedrijven. De bekomen resultaten zullen dienen als basis voor vervolgstudies
omtrent dit onderwerp om het aantal dieren die gebruikt moeten worden te
minimaliseren.

3.Verfijning (maximaal 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 deze studie wilt men de cellulaire immuun-status van specifiek melkvee
onderzoeken. Het rund is dus het meest aangewezen diermodel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Al naargelang het bedrijf worden extra inspanningen geleverd om het dierenwelzijn ten
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren goede te komen (koeborstel, buitenbeloop, …).
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Hoe ontwikkelen honden afweer tegen de darmparasiet Giardia ?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

begin 2021 - einde 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Darmparasiet/ Giardia duodenalis / Afweer/ Honden

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Giardia duodenalis is een darmparasiet die voorkomt bij heel wat verschillende
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke diersoorten, waaronder ook de hond. Infecties komen voornamelijk voor bij jonge
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal honden (<1 jaar), maar ook oudere honden kunnen besmet worden. Een infectie kan
1000 karakters)
aanleiding geven tot kort- of langdurende diarree, uitdroging, misselijkheid, braken en
gewichtsverlies. De parasiet komt veel voor bij honden, zo is in Noord-België 9,3% van
de honden besmet. BIj kennelhonden zijn zelfs 43,9% van de honden besmet. Het is
ongeweten of honden die op een oudere leeftijd besmet zijn een herbesmetting
doormaken of nog steeds besmet zijn van een besmetting die enige tijd geleden
gebeurde. Dit wordt momenteel onderzocht door het opvolgen van twee groepen
proefhonden die reeds aanwezig zijn op de faculteit diergeneeskunde. In een volgende
fase (deze proef) zal onderzocht worden welke afweermechanismen verantwoordelijk
zijn voor de bescherming van de hond tegen de parasiet.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Het blootleggen van de afweermechanismen van de hond tegen de darmparasiet
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke Giardia duodenalis zal bijdragen tot de kennis over de parasiet. Op basis van deze
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project kennis kunnen er effectievere behandelingsmanieren ontwikkeld worden.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In deze studie zullen bloedstalen genomen worden van honden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zal van 10 honden een staal genomen worden.

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

De hinder bij de dieren zal beperkt zijn. De dieren kunnen ongemak ervaren op het
moment van bloedname door de manipulatie. De verwachte ernst van het project is
licht. De dieren blijven gedurende de hele periode en daarna gewoon in hun huidige
kennels.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien het doel van de proef is om afweermechanismen van de hond tegen Giardia
duodenalis te onderzoeken, is het niet mogelijk dit project te realiseren zonder dieren.

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

duodenalis te onderzoeken, is het niet mogelijk dit project te realiseren zonder dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal dieren werd bepaald door analyse van resultaten uit gelijkaardige studies
naar de afweermechanismen tegen Giardia in het verleden (namelijk bij het rund). Op
die manier wordt enerzijds voorkomen dat we (veel) meer dieren gebruiken dan
uiteindeljik nodig bleek te zijn maar ook vermijden we zo dat er te weinig dieren in de
studie zitten waardoor de resultaten niet meer betrouwbaar kunnen geanalyseerd
worden en de proef nutteloos zou blijken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze studie onderzoekt de afweermechanismen van specifiek de hond tegen Giardia
duodenalis . De hond is dus het meest aangewezen diermodel.

Verklaar de maatregelen die 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 proeven zullen gebeuren in aanwezigheid van de dierenverzorgers van de honden
om stress te beperken. Ook zullen de manipulaties zo snel en zo goed mogelijk
uitgevoerd worden om pijn en stress te minimaliseren. Na de staalnamen zullen de
honden terugkeren naar hun vertrouwde omgeving.
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Niet-technische titel van het project

De rol van herpesvirus infectie en het immuunsysteem in de initiatie van de ziekte
van Alzheimer.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar (sept 2020 tot sept 2025)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen
welk tijdsbestek?

ja, in het laatste jaar van het project (jaar 5)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

Muis, herpesvirus, pathogenese, immuunsysteem, Alzheimer, perifeer zenuwstelsel
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of 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)

De ziekte van Alzheimer (AD), een neurodegeneratieve aandoening gekenmerkt
door toenemendgeheugenverlies, treft meer dan 26 miljoen mensen wereldwijd.
Huidige AD-therapieën vertragen de ziekteontwikkeling, maar zijn niet in staat om
patiënten te genezen. Daarom is een beter inzicht van AD-ziekteontwikkeling
dringend nodig om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Het is reeds bekend dat
humane herpesvirussen, zoals herpes simplex virus type 1 en 2, betrokken zijn bij de
ziekteontwikkeling van AD. Herpesvirussen infecteren de slijmvliezen van hun
gastheren, dringen vervolgens zenuwcellen binnen, waarin ze tenslotte in
rusttoestand gaan. Na reactivering gaat het virus via de zenuwen terug naar de
slijmvliezen en start een nieuwe infectie, die koortslippen of genitale letsels
veroorzaakt. Tot dusver concentreerden eerdere onderzoeken zich alleen op de rol
van herpesvirusinfecties in de hersenen. Het doel van dit onderzoek is om duidelijk
vast te stellen hoe herpesvirusinfecties reeds een rol spelen bij het initiëren van AD
in de zenuwbanen in de rest van het lichaam.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van 2 parallelle benaderingen: 1)
onderzoek op ruggenmerg en zenuwweefsel dat van geëuthanaseerde muizen wordt
genomen; 2) onderzoek in levende muizen, zowel op normale dieren als op muizen
met gemodificeerde genen die betrokken zijn bij AD. Dit werk zal een platform
aanbieden waarmee de effecten van potentïele farmacologische geneesmiddelen
rechtstreeks op individuele zenuwcellen kunnen getest worden en dit in de meer
complexe context van levende proefdieren. Onze bevindingen zullen van cruciaal
belang zijn voor het ontwerp van een nieuw therapeutisch veld dat AD voor
toekomstige generaties mensen kan voorkomen. Dit sterk innovatieve project zal de
onderzoeksdomeinen van virologie, immunologie en neurowetenschappen
overbruggen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2521

In het kader van de handelingen die met de dieren Verwachte negatieve effecten: matige jeuk en beginnende verlamming. Graad van
gesteld worden: welke zijn de verwachte
ernst: geen herstel / terminaal. Lot: euthanasie van alle dieren in vroeg stadium van
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
ziekte met behulp van CO2 verstikking.
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van
deze effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De complexiteit van het proces kan niet worden nagebootst of gemodelleerd in een

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te eenvoudiger systeem. De muis is dan ook gekozen als een model voor herpesvirusgeïnduceerde zenuwontsteking omdat het een vatbare gastheer is voor
gebruiken en waarom er geen alternatieve
herpesvirussen en zeer geschikt is voor onderzoek op laboratorium-schaal.
dierloze methode kan gebruikt worden.
Bovendien zijn de huidbezenuwing en het afweersysteem van de muis goed gekend,
en werd het verloop van herpesvirus infecties in muizen reeds uitgebreid in kaart
gebracht.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal muizen dat in deze studie zal worden gebruikt (3 onafhankelijke groepen
van 5 muizen per experimentele groep) is gebaseerd op onze recente publicaties
over de ontstekingsreactie bij muizen tijdens herpesinfectie. Hierin werden statistisch
significante verschillen verkregen tussen experimentele en controlegroepen van 15
muizen (Laval et al., 2018; Laval et al., 2019). Dit minimum aantal werd ook
bevestigd door de reviewers tijdens het publiceren van onze artikels. Statistische
power-analyse toonde dat het vermogen (power) >0,95 was. Experimentele groepen
van 15 muizen beperken de impact van fysiologische variabiliteit in individuele dieren
en verzekert de reproduceerbaarheid van onze resultaten.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Een model met levende muizen is vereist om de door virussen geïnduceerde
zenuwontsteking te bestuderen, aangezien deze processen niet direct bij mensen
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
kunnen worden onderzocht, en omdat ze te complex zijn om te bestuderen in vitro.
waarom het gebruikte diermodel het meest
De muis werd geselecteerd vanwege de grote, reeds bestaande databank, die
verfijnd is met inachtname van de
vergelijking met eerdere gegevens mogelijk maakt. De BalB-cJ-lijn is een wild-type
wetenschappelijke doelstellingen.
stam die in deze studie zal gebruikt worden als een standaardlijn om naar infectie in
een wild-type setting te kijken. De drievoudig transgene muis met AD (3xTg),
speciaal ontwikkeld voor AD onderzoek, wordt gebruikt om herpesvirusinfectie te
onderzoeken in de context van AD. Er kan geen alternatieve aanpak overwogen
worden terwijl het project loopt.
Verklaar de maatregelen die 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 inoculatiemethode met behulp van een schuurpapier vijl gevolgd door virale
inenting is minimaal invasief in vergelijking met andere infectiemodellen. Bij het
wegvijlen van de opperhuid wordt enkel de laag dode cellen (opperhuid) van het
voetkussen verwijderd om virale penetratie toe te laten. Bij andere
inoculatiemodellen zoals het flankmodel worden diepere krassen aangebracht tot
diep doorheen de huid. Muizen zullen tijdens onze procedure onder narcose worden
gehouden om pijn en angst te voorkomen. Virale infectie van het voetkussen kan de
muis mogelijk kreupel maken. Als dit het geval is, wordt voeder- en hydrogel op de
vloer geplaatst. Er zullen echter geen ontstekingsremmers of opioïden worden
gegeven omdat hun toediening de immuunrespons zou verstoren. Omdat het net de
immuunrespons is die we proberen te bestuderen, zullen we de behandeling met
pijnstillers onthouden en ons richten op het zo vroeg mogelijk euthanaseren van de
proefdieren.
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Titel van het project

Nieuwe antivirale strategie tegen het humaan parainfluenzavirus

Looptijd van het project

3 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

alpaca, immunisatie, antivirale antilichamen, humaan parainfluenzavirus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In dit project worden nieuwe antivirale middelen ontwikkeld tegen het
wetenschappelijke
onbekenden,
of humaan parainfluenza virus (hPIV), een belangrijke oorzaak van
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die luchtweginfecties bij jonge kinderen. Infecties met dit virus zijn de tweede
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
meest belangrijk oorzaak van hospitalisatie door een acute
luchtweginfectie bij kinderen. Er is geen vaccin beschikbaar om deze
infectie te voorkomen noch een antiviraal middel om ze te behandelen. In
dit project wensen we een antiviraal middel tegen hPIV te ontwikkelen op
basis van uitzonderlijke antilichamen te vinden in alle kameelachtigen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Er is momenteel nog geen specifieke behandeling tegen humaan
parainfluenzavirus, een belangrijke oorzaak van luchtweginfecties bij
jonge kinderen. Dit project zou kunnen leiden tot een nieuw therapeutisch
middel om hPIV infecties te bestrijden.

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?

Er zullen 4 alpaca's gebruikt worden voor dit experiment.

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

Tijdens dit experiment zullen de alpaca's geïnjecteerd worden en zal er
bloed afgenomen worden bij de alpaca's. Dit resulteert in een lichte pijn.
Indien de dieren onrustig zijn bij de bloedafnames kunnen ze verdoofd
worden om zo de stress en het ongemak te minimaliseren. Na de
experimenten zal er een opvangplaats gezocht worden voor de dieren.

Bij immunisatie van alpaca's worden door het immuunsysteem van de
alpaca antilichamen met hoge affiniteit voor het virus aangemaakt. De
complexiteit van dit systeem valt niet na te bootsen door technieken
waarbij geen dieren gebruikt worden.

Voor dit experiment worden 4 alpaca's gebruikt. We willen potente
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het antivirale middelen te bekomen tegen twee subtypes van het humaan
parainfluenzavirus. Per virus gaan we telkens twee dieren immuniseren.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
Uit eigen ervaring is gebleken dat er twee dieren per doelwit nodig zijn om
een brede set van antivirale antilichamen te bekomen. Zo wordt de kans
geoptimaliseerd om potente virus-neutraliserende antilichamen te
isoleren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Het specifieke type antivirale antilichamen die we willen ontwikkelen in dit
project kunnen alleen maar geïsoleerd worden bij kameelachtigen, zoals
de alpaca.
De gezondheid van de alpaca's zal dagelijks opgevolgd worden. Indien de
dieren onrustig zijn bij de bloedafname zullen ze verdoofd worden om zo
de stress en het ongemak te minimaliseren.
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Niet-technische titel van het project

Lactoferrine als een alternatieve behandeling van speendiarree bij biggen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4/10/2019 - 16/03/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

varken, speendiarree, dunne darm, lactoferrine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Enterotoxigene E. coli is een belangrijke oorzaak van darminfecties bij gespeende
biggen, die leidt tot diaree, ziekte en vaak sterfte. Antibiotica and zinc oxide worden
vaak gebruikt voor de behandeling van deze diarree, maar de europese unie wil tegen
26 juni 2022 een vermindering of zelf een volledig ban van deze producten in voedsel
producerende dieren. In dit onderzoek wordt getracht om lactoferrin te gebruiken om de
ziekteverwekkers af te doden en een beschermende afweerrespons in de darm op te
wekken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 deze techniek succesvol blijkt, zouden we lactoferrine kunnen toevoegen aan het
voeder van de dieren en zo het gebruik van antibiotica in voedsel producerende dieren
verminderen. Het gebruik van antibiotica in voedsel producerende dieren leidt tot de
ontwikkeling van resistente bacteriën en deze bacteriën kunnen de resistentie dan
doorgeven aan menselijke ziektekiemen. Hierdoor worden menselijke ziektekiemen
ongevoelig aan de antibiotica en kunnen wij niet langer behandeld worden met
antibiotica. Dus lactoferrine kan voor zowel mens en dier positieve effecten hebben.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

28

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 biggen zullen geïnfecteerd worden met een darmziektekiem, hierdoor kunnen de
dieren diarree krijgen, wat een matig ongemak bij de dieren kan veroorzaken. Indien de
symptomen te erg worden, zal worden overgegaan tot euthanasie. Op het einde van de
experimenten zullen alle dieren geeuthanaseerd worden, door toediening van een
overmaat natriumpentobarbital, om de immuunresponse te bestuderen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het onderzoeken van de immuunrespons kan helaas enkel onderzocht worden in
dieren, omdat er geen alternatieve dierloze methodes zijn die het effect op het

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

dieren, omdat er geen alternatieve dierloze methodes zijn die het effect op het
immuunsysteem kan bepalen. De dieren zullen geeuthanaseerd worden om het effect
van lactoferrine op het immuunsysteem, ter hoogte van de darm, te bepalen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Een statistische analyse werd uitgevoerd om het minimaal aantal dieren te bepalen die
nodig zijn om statistisch 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.

Darmziektekiemen kunnen diarree veroorzaken, wat tot ongemak en in sommige
gevallen zelf tot het overlijden van de dieren kan leiden. Het toedienen van lactoferrin
heeft als doel om de jonge dieren te beschermen gedurende een periode waarin ze zeer
gevoelig zijn voor ziektes. Enkele van deze ziektekiemen zijn zoonotisch, waardoor de
mens ook gevaar loopt. Lactoferrine zou dus gebruikt worden om de dieren te
beschermen en antibiotica resitentie te voorkomen. Dit heeft voordelen voor zowel mens
en dier.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen worden gehuisvest in stallen met voldoende kooiverrijking, zoals een
touw of een bal. Deze kooiverrijking zal frequent verwisseld worden zodat de dieren
interesse in de kooiverrijking behouden. 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.
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Titel van het project
C. psittaci vaccinatie en infectie bij parkieten
Looptijd van het project
4 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

C. psittaci , bacterie, parkieten, vaccin
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Chlamydia psittaci is een bacterie die ademhalingsinfecties veroorzaakt bij papegaaiwetenschappelijke
onbekenden,
of achtigen zoals de parkiet. Deze infectie komt heel vaak voor bij deze vogels en kan een
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die ernstig ziekteverloop hebben wat kan leiden tot sterfte. Bovendien kan de infectie ook
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
overgaan van vogels op de mens waarbij de mens ook een ademhalingsinfectie kan
krijgen waarbij hospitalisatie van de mens voor behandeling noodzakelijk is.
Ontwikkeling van een vaccin is dus noodzakelijk om het welzijn van vogels te
bevorderen en om de gezondheid van mens en dier te beschermen.

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

Ontwikkeling van een vaccin zal het dierwelzijn verbeteren. Het gebruik van dit vaccin
kan het antibioticumgebruik ook doen verminderen wat mens en milieu ten goede komt.
Verder zal het terugdringen van C. psittaci infecties bij papegaai-achtigen ook veiliger
zijn voor de gezondheid van de mens want dan daalt het infectierisico voor de mens.

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

Parkiet; maximum 352 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.

Geen verwachte negatieve effecten van de handelingen. Mogelijk kunnen de parkieten
licht tot matig ongemak hebben van de infectie zelf. De dieren worden op het einde van
de proef geeuthanaseerd met een overdosis van een slaapmiddel en dan wordt een
lijkschouwing uitgevoerd.

Nieuwe bestrijdingsmiddelen voor C. psittaci infecties bij papegaaiachtigen moeten
uitgetest worden in papegaaiachtigen. Dit kan niet op een alternatieve dierloze wijze. De
wisselwerking tussen de bacterie en het dier kan niet onderzocht worden op een
alternatieve wijze.

We gebruiken niet meer dan 16 dieren per groep. Dit is het minimum aantal dieren dat
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het nodig is om te weten of een vaccin werkt en veilig is voor het dier. Indien minder dieren
gebruikt zouden worden is de kans groter dat er geen sluitende resultaten bekomen
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zouden worden.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.

Het vaccin wordt ontwikkeld voor papegaaiachtigen waartoe de parkiet behoort. Er wordt
dagelijks gecontroleerd voor fysieke ongemakken. Duidelijk lijden wordt niet verwacht
door de handelingen die wij uitvoeren. Mogelijk kunnen de parkieten licht tot matig
ongemak hebben van de infectie zelf.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Effect van hitte stress op ontwikkeling van beenderen en remediatie door
middel van 25-hydroxycholecalciferol
39 dagen

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

hittestress, vleeskip, voeding

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Hittestress bij vleeskippen is een belangrijk wereldwijd probleem dat kan
wetenschappelijke
onbekenden,
of leiden tot significante economische verliezen en verminderd welzijn voor
wetenschappelijke of
klinische noden
die de dieren. Hitte stress heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
beenderen. In deze studie wensen de mechanismen waarbij hitte stress
de ontwikkeling van beenderen beïnvloedt te bestuderen, en tevens na te
gaan hoe deze effecten kunnen verminderd worden via toevoeging van 25hydroxycholecalciferol, een vorm van vitamine D, aan het voeder.

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

Om hittestress tegen te gaan zijn vele maatregelen mogelijk. Sommige
maatregelen zoals ventilatie- en vernevelingscapaciteit in de stal zijn dure
investeringen. Nutritionele maatregelen zijn daarentegen eenvoudiger toe
te passen, wat zeker van belang kan zijn in landen waar minder
mogelijkheden zijn tot investeringen. Indien nieuwe inzichten verworven
worden in de manier waarbij hitte stress de ontwikkeling van beenderen
beïnvloed en indien kan aangetoond worden dat deze vorm van vitamine
D heel efficiënt, kunnen nieuwe strategiën ontwikkelt worden om
vleeskippen toleranter te maken ten aanzien van hitte stress

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?

504 vleeskippen

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

In deze proef wordt matige hinder verwacht. In deze studie zal een
chronisch en cyclisch hitte stress model toegepast worden. Dit betekent
dat vanaf 21 d leeftijd, de staltemperatuur dagelijks gedurende 6 uur
wordt verhoogd naar 34°C bij een relatieve vochtigheid tussen 52 en 58%
en de rest van de dag een temperatuur van 26°C. Hiervan is gekend dat
dit een beperkte verhoogde sterfte zal geven, en tijdelijk matig ongemak.
Dit uit zich vooral in een verminderde voederopname, hijgen en relatieve
rust tijdens de periodes van hoge temperatuur. Na de proef worden de
kippen naar een slachthuis vervoerd.

Er zijn geen alternatieven voorhanden om de complexe interactie tussen
additieven, fysiologie van het dier en omgeving adequaat te testen. Hitte
stress veroorzaakt diverse effecten op de stofwisseling van het dier, die
moeilijk via alternatieve modellen kunnen gestest worden. Ook is hitte
tolerantie bij elke diersoort en ras verschillend zodat best kan gewerkt
worden met het juiste type vleeskip.

De belangrijkste eindpunten in deze studie zijn de dierprestaties en
welzijn. Met behulp van een statistische analyse hebben we nagegaan

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het welzijn. Met behulp van een statistische analyse hebben we nagegaan
hoeveel hokherhalingen vereist zijn, alsook hoeveel dieren per hok nodig
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zijn. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat een minimaal aantal
dieren deelneemt aan de proef.

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

We wensen na te gaan of 25-hydroxycholecalciferol gunstig kan zijn voor
vleeskippen bij hitte stress, daarom wordt deze diersoort gekozen in de
studie. Het ras vleeskip dat gekozen wordt, met name Ross 308, is het
meest gebruikte type vleeskip ter wereld, en daarom ook zeer relevant.
Hittestress kan matig ongemak veroorzaken. Daarom zullen
gekwalificeerde medewerkers de dieren continu opvolgen tijdens periodes
van hitte stress om bij mogelijke groter ongemak onmiddellijk te kunnen
ingrijpen.
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Niet-technische titel van het project

Ongewenste effecten van sarcoïdbiopsie en visualisatie van viruspartikels in equine
sarcoïden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

startdatum: 6 januari 2020, geschatte duur: 10 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Biopsie, equine sarcoid, TEM, elektronenmicroscopie, BPV

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Sarcoïden zijn de meest voorkomende huidtumoren bij het paard. Er zijn 4 verschillende
types tumoren die in elkaar kunnen overgaan. Het papillomavirus van het rund speelt een
belangrijke rol bij het ontstaan van sarcoïden. Of het virus zich kan verspreiden tussen
paarden is niet geweten. Een ongeschreven regel uit de praktijk is dat een biopsie een risico
vormt voor de evolutie naar een meer uitgesproken type tumor. Omdat dit nog niet
wetenschappelijk onderzocht is, willen we nagaan of een biopsie werkelijk dit effect heeft. De
biopten kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor onderzoek naar de aanwezigheid van
viruspartikels in sarcoïden. Complete viruspartikels zijn, in tegenstelling tot BPV DNA dat
aanwezig is in alle sarcoïden, nog nooit teruggevonden. Indien viruspartikels aanwezig zijn,
wijst dit op een mogelijke verspreiding van het virus tussen paarden. De resultaten zullen
helpen bij het opstellen van maatregelen die het risico op sarcoïdontwikkeling moeten
minimaliseren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Doordat het algemeen aanvaard wordt dat het nemen van een biopsie leidt tot de groei van
sarcoïden gebeuren biopsies in de praktijk enkel op sarcoïden die chirurgisch verwijderd zijn
of op voorwaarde dat er nadien onmiddellijk behandeld wordt. Met dit project willen we
nagaan of biopsies werkelijk dit effect hebben. Bovendien zullen we ook meer inzicht krijgen
in de mogelijke evolutie tussen de verschillende types sarcoïden en op welke manier deze
van elkaar verschillen op vlak van de hoeveelheid viraal DNA dat aanwezig is. Het
onderzoek naar de aanwezigheid van complete viruspartikels helpt bij het opstellen van
maatregelen die het risico op sarcoïdontwikkeling moeten minimaliseren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Paarden en runderen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6 paarden, 10 runderen

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

Paarden ondervinden weinig hinder van een huidbiopsie. Een negatief effect dat kan
optreden is de stimulatie van de groei van de tumor. Hoe dan ook blijven sarcoïden
goedaardige huidtumoren die niet metastaseren naar inwendige organen en geen bedreiging
vormen voor de algemene gezondheid van het dier. In het geval dat tumoren te volumineus
worden, kunnen ze behandeld worden na afloop van de proef. De paarden zullen nadien
aangeboden worden ter adoptie.
Bij runderen kan weefsel verzameld worden door de wratten simpelweg af te draaien zoals
men ook doet in de praktijk indien men wratten verzamelt voor het maken van een
autovaccin. De wratten worden verzameld op rundveebedrijven. De verwachte graad van
ernst van het project is licht.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien we onderzoek doen naar het effect van biopsie op huidtumoren bij het paard en dit
beïnvloed wordt door gastheerspecifieke factoren die niet kunnen nagebootst worden in vitro
zijn er geen alternatieve methoden die gebruikt kunnen worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het gaat om een verkennende studie waarbij we ons niet kunnen baseren op statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gegevens om het aantal te gebruiken dieren te bepalen. We willen starten met 6 paarden
omdat we verwachten dat bij een selectie van minimum 6 paarden met sarcoïden elk klinisch
proefdieren gebruikt worden.
type minstens 1x vertegenwoordigd zal zijn. Aan de hand van de resultaten kunnen we
beslissen of het nodig is om de studie uit te breiden.
3.Verfijning (maximaal 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 gaat om een huidtumor die uitsluitend bij paardachtigen voorkomt. Het virus dat wratten
veroorzaakt bij runderen speelt een belangrijke rol in de pathogenese van sarcoïden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Voorafgaand aan de biopsies krijgen de paarden een kalmeringsmiddel en een lokale
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verdoving.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar specifieke BPV varianten bij het paard en identificatie van
risicofactoren voor sarcoïdontwikkeling

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

startdatum: 6 januari 2020, geschatte duur: 3 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

equine sarcoïd, risicofactoren, bovien papillomavirus, transmissie, BPV

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Sarcoïden zijn de meest voorkomende huidtumoren bij het paard. Het papillomavirus
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van het rund speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van sarcoïden. Het is nog altijd
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal niet duidelijk hoe het virus de paarden bereikt en of het zich kan verspreiden tussen
1000 karakters)
paarden. In dit project onderzoeken we of er bepaalde varianten van het virus zijn die
enkel voorkomen bij paarden. Indien dit het geval is, kan verder onderzocht worden op
welke manier het virus zich heeft aangepast aan het paard als zijn nieuwe gastheer.
Daarnaast willen we onderzoek doen naar de risicofactoren voor sarcoïdontwikkeling.
Aan de hand van de resultaten kunnen richtlijnen ter preventie van tumorontwikkeling
opgesteld worden. Momenteel zijn zulke richtlijnen nog steeds niet voorhanden en is de
enige mogelijkheid om sarcoïden bij paarden in te perken de behandeling van volledig
ontwikkelde tumoren wat zeker niet altijd succesvol is.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 we specifieke varianten vinden die enkel voorkomen bij paarden kunnen we
verder onderzoeken op welke manier het virus zich heeft aangepast aan het paard als
zijn nieuwe gastheer. Aan de hand van de risicofactoren voor sarcoïdontwikkeling
kunnen we preventieve richtlijnen opstellen. Deze richtlijnen betekenen een
vooruitgang voor de klinische aanpak van de tumoren. Naast de behandeling van
ontwikkelde tumoren zullen deze richtlijnen helpen om het risico op tumorontwikkeling
tot een minimum te beperken. De richtlijnen zijn zowel gericht aan paardeneigenaars,
de paardenfokkerij en dierenartsen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

paarden, runderen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Proef1: Paarden: 120 (60 met sarcoïden, 60 zonder sarcoïden)
Proef1: Runderen: 60 (met wratten)
Proef2: Paarden: 190 (met sarcoïden), 190 (zonder sarcoïden)

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

Aangezien de staalname bestaat uit het nemen van oppervlakkige swabs en een
bloedname ondervinden de dieren naast een naaldenprik geen hinder van de
staalname. De verwachte graad van ernst is licht. De staalname in dit project gebeurt bij
dieren van eigenaars op de bedrijven waar de dieren gehuisvest zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien we geïnteresseerd zijn in welke varianten van het virus dat er circuleren en
in de risicofactoren voor sarcoïdontwikkeling is het belangrijk om stalen en informatie te

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

in de risicofactoren voor sarcoïdontwikkeling is het belangrijk om stalen en informatie te
verzamelen van dieren in het veld. Omdat uit voorgaande publicaties blijkt dat de
varianten kunnen verschillen naargelang de regio willen we stalen nemen uit
verschillende regio's en stalen van eenzelfde regio vergelijken om uit te maken of de
gevonden varianten wel degelijk specifiek zijn voor het paard of deze eerder
regiogebonden zijn.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor het onderzoek naar BPV varianten gaat het om een verkennende studie waarvoor
in de literatuur geen gegevens voorhanden zijn om het aantal te gebruiken dieren te
bepalen. We willen starten met het screenen van 3 groepen (paarden met sarcoïden,
paarden zonder sarcoïden en runderen met wratten) van 30 dieren. Aan de hand van
de resultaten kunnen we beslissen of het nodig en gewenst is om de studie uit te
breiden. Voor de identificatie van risicofactoren blijkt uit de bepaling van de
steekproefgrootte dat 190 cases (paarden met sarcoïden) en 190 controls (paarden
zonder sarcoïden) nodig 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.

Sarcoïden zijn huidtumoren die uitsluitend voorkomen bij paarden. Het papillomavirus
van het rund speelt een belangrijke rol in de pathogenese. Paarden en runderen zijn
dus de geschikte diersoorten voor epidemiologische onderzoek over deze huidtumoren.

Verklaar de maatregelen die 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 de staalname bestaat uit het nemen van oppervlakkige swabs en een
bloedname ondervinden de dieren naast een naaldenprik geen hinder. Afhankelijk van
de mogelijkheid om de stalen op een veilige manier te verzamelen, krijgen de dieren al
dan niet een kalmeringsmiddel toegediend.
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Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een Chlamydia vaccin voor de mens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2019 - 30/09/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vaccinontwikkeling, Chlamydia trachomatis , varken, immunisatie, ziektepreventie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Chlamydia (C. ) trachomatis infecteert het gelachtsstelsel van de mens. Het is een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke sexueel overdraagbare bacteriële infectie. De infectie komt wereldwijd voor. C.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal trachomatis infecties kunnen onvruchtbaarheid veroorzaken bij vrouwen en mannen.
1000 karakters)
De sociale en economische impact hiervan is enorm. De infectie is over het algemeen
te behandelen met behulp van antibiotica maar vaak wordt de diagnose te laat gesteld
en is de onvruchtbaarheid al een feit. Er wordt ook steeds meer gevreesd voor de
ontwikkeling van antibiotica resistentie van C. trachomatis . Er is geen werkzaam vaccin
tegenover C. trachomatis . Wij willen een C. trachomatis vaccin ontwikkelen voor de
mens en willen hiervoor het vaccin eerst uittesten in varkens omdat de fysiologische en
immunologische processen in het lichaam van een varken erg lijken op deze bij de
mens.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Aan de hand van rekenkundige modellen werd aangetoond dat C. trachomatis infecties
theoretisch zouden kunnen uitgeroeid zijn binnen de 15 tot 20 jaar wanneer een
werkzaam vaccin zou toegediend worden aan jongvolwassenen die seksueel nog niet
actief zijn. Een vaccin zal het welzijn van de mens bevorderen en de impact van C.
trachomatis infecties op de gezondheidszorg reduceren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

150

In het kader van de handelingen die met de dieren
Handelingen zullen licht of matig ongemak veroorzaken bij de varkens. Alle dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
zullen aan het einde van het experiment geëuthanaseerd worden door een overdosis
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
van een sterk verdovend slaapmiddel in te spuiten in de bloedbaan.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien de methode van toediening, de beschermende immuunrespons en de
werkzaamheid van het vaccin dient onderzocht te worden in een complex systeem,
zijnde het immuunsysteem met tal van interacties, welke zo representatief mogelijk is
voor de mens, is het onoverkomelijk om gebruik te maken van een diermodel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We trachten om aan de hand van in vitro experimenten op humane cellen in het
laboratorium reeds een eerste selectie te maken binnen de kandidaat-vaccins. Om
statistisch zo relevant mogelijke data te verkrijgen hebben we een representatief aantal
van zes dieren per groep nodig. Indien minder dieren gebruikt zouden worden is de
kans groter dat er geen sluitende resultaten bekomen zouden worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Eerdere studies wezen uit dat het varken een zeer goed model is voor de ontwikkeling
van humane vaccins. Het varken is fysiologisch, immunologisch en genetisch sterker

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

van humane vaccins. Het varken is fysiologisch, immunologisch en genetisch sterker
gerelateerd aan de mens dan de muis. Goede resultaten in het varken geven meer
kans op de ontwikkeling van een vaccin voor de mens dan goede resultaten in de muis.
Het varken is tevens een natuurlijke gastheer voor Chlamydia species.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen gehouden worden in stallen waar voeding en water onbeperkt
beschikbaar is, waar de temperatuur (18-24°C) en luchtvochtigheid constant
gecontroleerd worden en waar een speelbal voorhanden is. Het welzijn van de dieren,
de stalparameters en -voorzieningen zullen dagelijks gecontroleerd worden. Voor de
vaccinatie en experimentele infectie zullen de dieren verdoofd worden.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Uitwendig onderzoek van de gezonde hond met inbegrip van het voelen
naar anatomische structuren
Academiejaar 2019-2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

hond, uitwendig onderzoek, voelen, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
wetenschappelijke
onbekenden,
of onderzoek van een levende hond, waarbij steeds verwezen wordt naar de
wetenschappelijke of
klinische noden
die anatomische structuren. De student Diergeneeskunde leert deze
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
structuren tijdens dit practicum linken aan de kliniek. Bovendien leert
hij/zij hoe deze structuren bij de gezonde hond aanvoelen zodat
afwijkingen kunnen herkend worden.

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

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel uitmaakt
van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve Vaardigheden
II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van de studenten
getraind. De studenten wordt getoond hoe ze honden op een
professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze een
algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van ademhaling,
hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en huidspanning).
Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een rustig en
kalm klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze manier betast
worden.

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?

Hond, aantal = 6

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Het 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 de hond aangewend. De anatomie van de hond kan
enkel goed onderwezen worden op een hond. Een ander diermodel, zoals
een knaagdier, heeft niet dezelfde eigenschappen. Ook het omgaan met
levende honden is een belangrijk onderdeel van het practicum en kan niet
onderwezen worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit betekent
een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24
keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit meer ongemak
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om het ongemak te
spreiden over zes dieren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De student leert omgaan met een levende hond en een uitwendig
onderzoek
uitvoeren
zonder
het
dier
te
stresseren.
De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten leren
belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen, wat nodig
is om problemen bij een zieke hond te herkennen. Zowel de handelingen
als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het gebruik van een hond
is dus nodig. De studenten geven de honden regelmatig een koekje
wanneer ze flink zijn. Traumatische handelingen worden niet uitgevoerd
en bij ongemak wordt het betasten gestaakt.
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Titel van het project
Looptijd van het project

Uitwendig onderzoek van het gezonde paard met inbegrip van het voelen
naar anatomische structuren
Academiejaar 2019-2020

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

paard, uitwendig onderzoek, voelen, anatomische structuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van het palpatiepracticum is het aanleren van een uitwendig
wetenschappelijke
onbekenden,
of onderzoek van een levend paard, waarbij steeds verwezen wordt naar de
wetenschappelijke of
klinische noden
die anatomische structuren. De student Diergeneeskunde leert deze
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
structuren tijdens dit practicum linken aan de kliniek. Bovendien leert
hij/zij hoe deze structuren bij het gezonde paard aanvoelen zodat
afwijkingen kunnen herkend worden.

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

De huidige aanvraag kadert in het praktische onderwijs dat deel uitmaakt
van het opleidingsonderdeel Klinische en Communicatieve Vaardigheden
II. Meer specifiek worden de klinische vaardigheden van de studenten
getraind. De studenten wordt getoond hoe ze paarden op een
professionele, diervriendelijke manier moeten hanteren en hoe ze een
algemeen klinisch onderzoek moeten uitvoeren (controle van ademhaling,
hartfrequentie, temperatuur, slijmvliezen, lymfeknopen en huidspanning).
Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op het belang van een rustig en
kalm klinisch onderzoek waarbij de dieren op een pijnloze manier betast
worden.

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?

Paard, aantal = 6

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

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Het 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 paard aangewend. De anatomie van het paard
kan enkel goed onderwezen worden op een paard. Een ander diermodel,
zoals een knaagdier, heeft niet dezelfde eigenschappen. Ook het omgaan
met levende paarden is een belangrijk onderdeel van het practicum en
kan niet onderwezen worden op een ander diermodel.

Er zou gebruik kunnen gemaakt worden van slechts één dier. Dit betekent
een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het een vermindering van zes dieren naar één dier. Hetzelfde dier zou dan 24
keer gebruikt worden. Omdat we zelf inschatten dat dit meer ongemak
minimum aantal dieren wordt gebruikt
zou geven voor dat ene dier hebben we geopteerd om het ongemak te
spreiden over zes dieren.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De student leert omgaan met een levend paard en een uitwendig
onderzoek
uitvoeren
zonder
het
dier
te
stresseren.
De
onderwijsbegeleider zal hier ook specifiek op toezien. De studenten leren
belangrijke onderhuidse anatomische structuren aan te voelen, wat nodig
is om problemen bij een ziek paard te herkennen. Zowel de handelingen
als morfologische structuren zijn soortspecifiek. Het gebruik van een
paard is dus nodig. De studenten geven de paarden regelmatig een
wortel wanneer ze flink zijn. Traumatische handelingen worden niet
uitgevoerd en bij ongemak wordt het betasten gestaakt.

559
Niet-technische titel van het project

bloedafname bij een rund ter evaluatie van een nieuw product tegen Tsetsevliegen bij
runderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 weken

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, na het aflopen van het project zal zo snel mogelijk een retrospectieve analyse
opgemaakt worden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

experimenteel product / insecticide / Tsetse vlieg

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Doel van het project is na te gaan of tsetsevliegen, die zich voeden op runderen die
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke behandeld zijn met een experimenteel geneesmiddel, sterven. Op deze manier kan de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal overdracht van de parasiet Trypanosoma tussen (mensen en) dieren voorkomen
1000 karakters)
worden en wordt de verspreiding tegengegaan.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Een door Tsetsevliegen overgedragen parasiet is een van de meest
alomtegenwoordige en belangrijke problemen voor de landbouwontwikkeling in de
subtropische en tropische zones van Afrika. Deze parasiet (Trypanosoma) komt voor bij
mens en dier en veroorzaakt symptomen zoals slaapzucht, verminderde productie,
bloedarmoede en uiteindelijk zelfs sterfte. Het gebruik van een effectieve behandeling
met insecticiden om bescherming te bieden tegen tsetsevliegen is essentieel om de
effecten op dieren en de maatschappij, veroorzaakt door deze parasiet, te voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zal in deze proef gebruik gemaakt worden van een rund.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zal slechts één rund gebruikt worden.

In het kader van de handelingen die met de dieren
De hinder bij het dier zal zeer beperkt zijn. Het gaat immers om één onderhuidse
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
injectie en het nemen van twee bloedstalen, één bij injectie en één 10 dagen erna. De
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte ernst van het project is licht.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De tsetsevliegen voeden zich enkel met bloed en aangezien het product ontwikkeld
wordt voor gebruik in de veeteelt, is het niet mogelijk om alle testen te doen zonder het

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

wordt voor gebruik in de veeteelt, is het niet mogelijk om alle testen te doen zonder het
gebruik van deze proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor deze test zal worden gebruik gemaakt van een dier dat in het kader van een
andere test zal moeten geëuthanaseerd worden. Er wordt voor deze proef dus geen
extra proefdier 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.

Aangezien het product ontwikkeld wordt voor gebruik in de veeteelt, is het niet mogelijk
om alle testen te doen zonder het gebruik van deze proefdieren. Het valt immers niet
altijd te voorspellen in welke concentraties/ hoeveelheden het product zal beschikbaar
zijn via het bloed voor de vlieg.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden (in het kader van een andere proef) zo veel mogelijk per 2 gehouden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren hetgeen onderling contact mogelijk maakt. Ook krijgen ze voldoende ruwvoer waardoor
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
ze meer gaan herkauwen wat ook zorgt voor bezigheid.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Het optimaliseren van de behandeling voor schildkliertumoren bij de hond gebaseerd op
recent opgemerkte moleculaire doelwitten en recombinant humaan schildklier
stimulerend hormoon.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 31/12/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Schildklierkanker, Hond, Kankeronderzoek, Doelgerichte behandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We wensen de behandeling van schildkliertumoren bij de hond te verbeteren. Dit
door een medicamenteuze behandeling aan te bieden voor honden met
schildklierkanker, waarvoor tot op vandaag geen geschikte behandeling bestaat. Alsook,
door de radioactief jood (131I) therapie, tot op vandaag een zeer goede behandeling
voor schildkliertumoren bij de hond, te verbeteren op gebied van effectiviteit en
veiligheid. Voor deze laatste doelstelling wensen we gebruik te maken van een stofje
genaamd recombinant humaan schildklier stimulerend hormoon, waarmee we de
opname van 131I in de schildklierkanker willen verhogen. Dit geeft aanleiding tot de
vernietiging van meer kankercellen alsook een verhoging in radioprotectie voor de
hond en de omgeving (dierenarts en eigenaar).

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het algemene voordeel van het project is het maximaliseren van de levenskwaliteit
voor elke hond met schildklierkanker door het verbeteren van de behandelingsopties.
Ook die honden met schildklierkanker, die tot op vandaag niet met de huidige
behandelingsopties konden geholpen worden, kunnen met medicatie een verlengde
levensduur en verhoogde levenskwaliteit ondervinden.
Met het gebruik van recombinant humaan schildklier stimulerend hormoon zorgen we
voor een verbetering in de veiligheid van 131I therapie zowel voor de hond als de
omgeving (dierenarts en eigenaar).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Honden.
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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
methode kan gebruikt worden.

De handelingen betreffen handelingen die bij een standaard patiënt met
schildklierkanker worden uitgevoerd. Eventuele ongemakken zijn gerelateerd aan de
opwerking van de patiënt voor het stellen van de diagnose van schildklierkanker (vb.
bloed prikken, plaatsen katheter). Voor de studie worden enkel patiënten (honden)
gebruikt, die werden vastgesteld met schildklierkanker, na toestemming van de
eigenaar. De eigenaar kan op elk moment beslissen om uit de studie te stappen. Bij het
optreden van neveneffecten ten gevolge van de medicatie in doelstelling één of de
radioactief jood therapie in doelstelling twee wordt de studie voor deze hond stopgezet
en/of worden de neveneffecten behandeld en verder opgevolgd indien gewenst.

Alternatieve dierloze methodes zijn niet geschikt om het volledig klinisch effect van
onze bestudeerde behandelingen na te gaan. Het klinisch effect van de behandeling van
schildklierkanker bij de hond wordt namelijk bepaald door de ingroei in het omgevend
weefsel, aanwezige uitzaaiingen en de mogelijkheid tot opname van radioactief jood.
Echter, tijdens de studie wordt het effect van verschillende medicaties op
schildklierkanker nagegaan door gebruik van organoïds, een alternatieve methode op
celniveau. De verkregen info zal een aanvulling vormen op de klinische studies.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor de opzet van onze studie werd een statisticus geraadpleegd. Deze heeft met
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk behulp van een statistische berekening (power analyse) het minimum aantal honden
proefdieren gebruikt worden.
berekend, die nodig zijn voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten.
3.Verfijning (maximaal 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 is van belang het klinisch effect van de behandeling op schildklierkanker na te gaan
in de doeldiersoort (honden) zelf. Dit omwille van het verschil in respons op
behandeling naargelang de eigenschappen van de kanker (ingroei in omgevende
weefsels, snelheid van uitzaaiingen, opname radioactief jood) bij honden. Deze
eigenschappen verschillen tussen diersoorten.

Verklaar de maatregelen die 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 het gaat om een studie met patiënten (honden met schildklierkanker), zijn de
genomen maatregelen gelijk aan deze die genomen worden bij de standaard patiënt
met schildklierkanker. Maatregelen die standaard worden toegepast zijn:
1. Om pijn en/of stress te beperken wordt waar nodig de patiënt onder anesthesie
gebracht aan de hand van een op maat opgesteld anesthesieplan.
2. Een vragenlijst dient ingevuld te worden door de eigenaar om op een objectieve
manier de pijn van de hond met schildklierkanker te evalueren.
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Niet-technische titel van het project

Hoe reageren muizen op de vaccinatie van een in planten geproduceerd vaccin dat
werkt tegen parasitaire worminfecties?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020, 8 weken

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, zo snel mogelijk nadat de resultaten van de proef bekend zijn

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Recombinant vaccin / Nicotiana / Ostertagia / muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Vaccins met bepaalde natuurlijke eiwitten bieden goede bescherming bij het kalf tegen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de meest voorkomende lebmaag parasiet Ostertagia, maar deze kunnen enkel
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal geproduceerd worden m.b.v. levende proefdieren. Daarom wordt gezocht naar een
1000 karakters)
manier om deze eiwitten artificieel na te maken. Voorgaand onderzoek toont aan dat
niet alleen eiwit zelf, maar ook het aantal/ de soort suikergroepen die zich bevinden op
dergelijke eiwitten een belangrijke rol spelen in de werking ervan. Het is in de praktijk
echter technisch niet altijd mogelijk al deze elementen van een natuurlijk eiwit exact te
kopiëren. In dit onderzoek worden een aantal artificiële eiwitten getest waarvan de
suikergroepen zo sterk als technisch mogelijk is, gelijken op deze van het natuurlijk
eiwit.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Dankzij dit onderzoek zou op termijn een werkzaam vaccin met nagemaakte eiwitten
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke tegen de meest voorkomende maagwormen bij kalveren kunnen worden geproduceerd.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen voor deze studie muizen gebruikt worden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Voor deze studie zullen in totaal 45 muizen gebruikt worden.

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

De dieren krijgen 3 maal (met 3 weken tussentijd) een injectie in de dijbeenspier met
een zeer beperkt volume, waardoor het ongemak tot een minimum beperkt wordt. Op
het einde van de proef worden de dieren verdoofd en geëuthanaseerd om de
benodigde stalen (bloed en milt) te verzamelen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In deze proef wordt gekeken naar de afweer reactie die opgewekt wordt na vaccinatie.
Dit is een zeer complex proces waarbij nog niet alle mechanismen goed gekend zijn.

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

Dit is een zeer complex proces waarbij nog niet alle mechanismen goed gekend zijn.
Hierdoor is het onmogelijk om dit in het labo na te bootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 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 muis is het meest geschikt voor dit soort proeven aangezien er van dit dier een
breed scala aan varianten bestaat met zijn specifieke kenmerken. Dit kan ons helpen
een beter beeld te krijgen van de mechanismen achter de afweerreactie die opgewekt
wordt. Voorgaand onderzoek bevestigt ook dat de muis als model kan gebruikt worden
voor de ontwikkeling van dit vaccin voor het rund.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden dagelijks opgevolgd door een dierenarts en krijgen regelmatig een
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren nieuwe vorm van kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal, knaagstokjes,…
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

562
Niet-technische titel van het project

Is het mogelijk om aan de hand van het RELF ECG dilatorische cardiomyopathie op te
sporen?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Vanaf goedkeuring EC in 2020 tot en met het beoogde patiëntenaantal geïncludeerd en
opgevolgd werd, voorzien tot en met 2024.

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

RELF/ECG/hond/hartonderzoek/screening/DCM

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dilatorische cardiomyopathie (DCM) is de tweede meest voorkomende hartaandoening
bij honden. Het is een ziekte die vaak onopgemerkt ontwikkelt, progressief erger wordt
en een slechte prognose kent. Echter indien tijdig een diagnose wordt gesteld en een
correcte behandeling wordt opgestart, kan de levensverwachting van het dier
aanzienelijk stijgen. Desondanks bestaan er in de hedendaagse eerstelijns
dierenartspraktijken geen technieken om deze ziekte op een eenvoudige manier op te
sporen. Met andere woorden: er is momenteel een gebrek aan een eenvoudige,
goedkope, doch betrouwbare screeningstool voor de vroegtijdige diagnose van
dilatorische cardiomyopathie in eerstelijns praktijken.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 RELF ECG methode is een klein elektrocardiografisch toestel dat de elektrische
activiteit van het hart in drie dimensies kan weergeven. Deze methode heeft meerdere
voordelen ten opzichte van het standaard elektrocardiogram in twee dimensies. Met dit
eenvoudig toestel willen we zoeken naar betrouwbare parameters die ons een eerste
indicatie kunnen geven over de structurele veranderingen van het hart in eerstelijns
dierenartspraktijken. In een kleine prospectieve studie in functie van een masterproef, is
de RELF methode reeds onderzocht bij zowel gezonde als aangetaste (DCM)
Dobermann Pinschers. Uit dit onderzoek kwam er een beloftevolle RELF parameter die
bruikbaar is voor verder grondig onderzoek. Met deze studie zouden we de RELF
parameters grondiger kunnen onderzoeken, waarbij meerdere hondenrassen kunnen
worden geïncludeerd.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

honden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Voor deze studie kan er momenteel objectief geen exact aantal dieren worden
gedefiniëerd omdat dit een exploratieve studie is. Door de kleine prospectieve studie en
een foutmarge zouden we geschat maximum 36 gezonde en 36 honden met
dilatorische cardiomyopathie includeren in de studie. Ook zullen een aantal honden met
een andere hartaandoening geïncludeerd worden die het maximum aantal honden met
DCM niet zal overschrijden.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 negatieve effecten van de handelingen op het dier zijn zeer beperkt. De
ongemakken bestaan uit licht ongemak gepaard gaande met een bloedprik en soms
enige mate van stress tijdens het uitvoeren van de echocardiografie door de fixatie op
de echotafel. Alle handelingen in deze studie zijn echter routine klinische handelingen
die deel uitmaken van een volledig hartonderzoek bij de hond. De honden worden in de
kliniek aangeboden en gaan na het onderzoek met hun eigenaar naar huis.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Dilatorische cardiomyopathie is een hartziekte bij de hond die traag ontwikkelt. Het
meten van de elektrische activiteit van het hart is een complex gebeuren en is sterk

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

meten van de elektrische activiteit van het hart is een complex gebeuren en is sterk
afhankelijk van de borstkasconformatie en de weefsels rondom het hart. Het elektrisch
fenomeen van het hart in de borstkas is onmogelijk na te bootsen met alternatieven.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door het gebrek aan reeds gekende informatie over de RELF methode bij de hond is
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het momenteel nog niet mogelijk om een statistisch correct aantal dieren toe te wijzen.
Het voordeel van de opzet van de studie is dat de honden stapsgewijs opgenomen
proefdieren gebruikt worden.
worden in de studie (verschillende honden doorheen het jaren, niet alle honden op 1
dag). Dit laat ons toe om tussentijdse evaluaties te maken en te beredeneren of er nog
meer honden in de studie moeten worden geïncludeerd.
3.Verfijning (maximaal 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 deze studie worden honden onderzocht omdat dilatorische cardiomyopathie de
tweede meest voorkomende hartziekte is bij honden. Zoals hierboven vermeld wordt,
kan de hond niet vervangen worden door een alternatief model. Aangezien de RELF
parameters moeten worden gevalideerd, is het nodig om zowel niet aangetaste honden
als zieke honden te includeren in de studie om de waarden van de zieke honden te
kunnen vergelijken met deze van diegenen die niet zijn aangetast.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Indien de dieren stress ondervinden tijdens de echo van hart door fixatie, kan dit
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren onderzoek ten allertijde gepauzeerd of worden stop gezet. Ook de bloedafname kan bij
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum het gewaarwording van stress of angst gestopt worden.
te beperken.

563
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de oorzaken van de hoge prevalentie van antibioticaresistentie
(fluoroquinolonen) bij braadkippen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Februar 2020-2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Braadkippen; fluoroquinolonen; resistentie; residuen; antibiotica

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Ondanks het huidige lage gebruik van fluoroquinolonen in de braadkippensector wordt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke er nog veel bacteriën resistent tegen fluoroquinolonen teruggevonden in de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal braadkippensector. Verschillende vragen die in dit project zullen worden beantwoord
1000 karakters)
zijn:
1. In welke mate kunnen residuen van fluoroquinolonen (FQ) teruggevonden worden in
veren van braadkippen? In hoeverre komt het gemeten gebruik overeen met het
gebruik dat geregistreerd is?
2. Wat zijn de oorzaken van de onverwacht hoge resistentie bij braadkippen?
a. welke risicofactoren hebben invloed op het voorkomen van resistentie tegen FQ en
kunnen zo zorgen voor het voortbestaan van deze resistentie bij bacteriën?
b. Wat voor invloed heeft het toedienen van andere antibioticagroepen op het
voorkomen van resistentie tegen FQ?
c. In welke mate wordt resistentie tegen FQ verspreidt door de productieketen van
braadkippen?
d. wat voor rol speelt de omgeving bij de verspreiding van resistentie tegen FQ?

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het voorkomen van fluoroquinolonen resistentie in de braadkippensector is een groot
probleem. Deze groep antibiotica is bestempeld door de WHO als kritisch belangrijke
antibiotica met de hoogste prioriteit. Het voorkomen van hoge aantallen in
voedselproducerende dieren vormt een mogelijke verspreidingsroute richting mensen,
wat kan bijdragen aan stijgende resistentie in mensen. Daarnaast is het voor de
braadkippensector ook van groot belang om de resistentie zo laag mogelijk te houden,
zodat bestaande antibiotica nog bruikbaar blijven voor het behandelen van dieren in
geval van nood. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen
voor de hoge resistentie in braadkuikens. Hierdoor kunnen we het probleem beter
begrijpen en kan er gezocht worden naar de beste (preventieve) maatregelen, wat
gunstig is voor zowel de gezondheid van mens als dier.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Braadkippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2 dierproeven; voor elke dierproef zullen 135 dieren nodig zijn; totaal = 270
braadkippen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte negatieve effecten voor de dieren worden ingeschat op klasse licht. Deze
mate van effect is ingeschat voor de dieren die via een kropsonde antibiotica
toegediend krijgen (1 maal per dag, gedurende 3 dagen), hiervoor zullen ze gefixeerd
moeten worden, en dit zal enig ongemak met zich meedragen. Na deze 3 dagen
worden er geen handelingen verricht op de dieren (tot euthanasie) en er wordt ook niet
verwacht dat ziek zullen worden tijdens de proef. De braadkuikens zullen afkomstig zijn
van broedeieren die we zelf zullen laten uitkomen in de stal, waardoor ze geen stress
zullen hebben van transport. Het lot van de dieren is euthanasie, dit zal gebeuren via
intraveneuze toediening van een overdosis natriumpentobarbital 20% in de vleugelader.

Toepassing van de 3Vs
1.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 het onderzoek zijn we geïnteresseerd in het ontdekken van antibiotica residuen in de
veren van braadkuikens. De farmacokinetiek van het geneesmiddel en de wijze waarop
concentraties van deze residuen in de veren terecht komen, zijn niet in een in vitro
systeem na te bootsen. Daarnaast is het van groot belang dat onze analyse zeer
accuraat is, zodat we met de grootste zekerheid kunnen zeggen dat koppels
braadkuikens daadwerkelijk wel of geen fluoroquinolonen hebben gehad, zodat we
deze mogelijke oorzaak kunnen uitsluiten. Hiervoor is het zeer belangrijk dat de analyse
getest in je doeldier.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben het minimaal aantal benodigde dieren berekend met behulp van een
formule om te zorgen dat we niet onnodig veel proefdieren gebruiken. Afgezien van het
feit dat we rekening houden met 10% onvoorziene uitval, zijn we zo dicht mogelijk bij dit
getal gebleven.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We hebben specifiek voor braadkuikens gekozen in onze dierproeven, omdat dit ook
de diersoort is waar ons onderzoek op gericht is. Een andere diersoort nemen, zou niet
passend zijn.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen meerdere manieren van kooiverrijking voorzien voor d edieren. Voeder zal
onder de schavelingen gemengd worden zodat de kippen kunnen scharrelen. Ook zal
een plateau voorzien worden waarop de dieren kunnen zitten. Daarnaast zullen er ook
pikblokken en voederballen voorzien worden.
In de eerste levensperiode zullen ook warmteplaten voorzien worden voor de kuikens
waar ze onder kunnen kruipen voor de warmte en beschermend gevoel.

564
Niet-technische titel van het project

Het effect van twee bacteriële eiwitten op de bacteriële innesteling in de darm van
vleeskippen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

8 dagen

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Vleeskip / Clostridium / Bacteriële darmontsteking

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Necrotische enteritis is een veelvoorkomende bacteriële darmontsteking bij
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke vleeskippen. Tot op heden is het exact mechanisme waardoor de ziekte ontstaat nog
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal niet gekend. Om efficiënte preventie en bestrijdingsmiddelen te kunnen ontwikkelen is
1000 karakters)
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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Er bestaan momenteel geen efficiënte niet-antibiotische preventie- of
controlestrategieën 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Vleeskippen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

40 vleeskippen

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

De dieren komen toe op dag 14 en zullen 3 dagen acclimatiseren. Op dag 17 en 18
zullen ze via de bek 1 ml van de opgegroeide bacteriemix toegediend krijgen, waarbij
ze telkens vastgehouden worden door een tweede persoon. Het gebruikte protocol
werd op punt gesteld om bacteriële innesteling in de darmen na te gaan. De dieren
zullen dus geen tekenen vertonen van de darmziekte. Op dag 21 zullen de dieren op
een correcte manier geëuthanaseerd worden en zal darminhoud en darmschraapsels
van de verschillende segmenten van de darm verzameld worden .

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De bacterie verantwoordelijk voor de darmontsteking produceert verschillende
gifstoffen. Afhankelijk van het gifstof dat geproduceerd wordt, is de bacterie

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om het aantal dieren voor deze proef tot een minimum te beperken werden vooraf
uitgebreide statistische analyses gedaan om met een minimaal aantal dieren toch een
betrouwbaar resultaat te bekomen. Verder werden de studies zodanig ontworpen dat
duplicatie van experimenten in de toekomst worden vermeden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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 model enige symptomen veroorzaakt bij de dieren. Indien
dieren toch ernstige symptomen vertonen worden ze voortijdig op humane wijze
geëuthanaseerd. De dieren worden 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.

Verklaar de maatregelen die 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 niet de bedoeling dat het model enige symptomen van de ziekte veroorzaakt bij
de dieren. Indien de dieren toch ziek worden, 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.

565
Titel van het project

Invloed van voedingsvezel op de darmgezondheid en ontwikkeling van de
weerstand bij gezonde jonge pups

Looptijd van het project

15 weken

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Pup, vezel, voeding, darmgezondheid, weerstand

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Nog nooit eerder werd het effect van de voedingsvezel FOS rond de
wetenschappelijke
onbekenden,
of speenperiode (periode waarin de pups bij de moeder weggehaald
wetenschappelijke of
klinische noden
die worden) bestudeerd. Het doel van deze studie is na te gaan of het
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
toevoegen van deze voedingsvezel aan het dieet van zowel de drachtige
teef als haar pups een positieve invloed zou kunnen hebben op de
darmgezondheid,
weerstand,
en
zodoende
de
algehele
gezondheidsstatus van de jonge pup, en dit zeker gedurende de
stressvolle periode van spenen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Indien zou blijken dat het toevoegen van deze voedingsvezel aan het
dieet van drachtige teven en hun pups wel degelijk resulteert in een
verbeterde darmgezondheid en weerstand bij de jonge pups, zullen deze
supplementen in de toekomst op grote schaal in puppyvoeding en
voeding voor drachtige honden opgenomen worden.

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?

Honden. In totaal zullen 12 volwassen drachtige honden en hun pups (3
pups per nest) deelnemen aan de studie.
Er wordt verwacht dat de dieren in deze studie slechts beperkt ongemak
zullen ondervinden aangezien het om een voederproef gaat. Voor deze
studie zal er twee maal bloed genomen worden bij de pups door een
ervaren dierenarts, alsook zullen er speeksel- en stoelgang-stalen worden
verzameld. Na afloop van de studie blijven de honden bij hun
respectievelijke eigenaren.

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

Aan de hand van deze studie zal het effect van eeen bepaalde
voedingsvezel op het hondenlichaam onderzocht worden. Dit kan niet
gebeuren bij een andere diersoort of op een alternatieve dierloze wijze
gezien juist de diersoortspecifieke reactie van de jonge pup op deze
supplementatie zal worden onderzocht.

Voor het berekenen van het benodigd aantal dieren gebruikten we
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het statistische methoden. Het aantal dieren dat in deze proef gebruikt wordt
voor een goede onderbouwing van de resultaten, is gebaseerd op een
minimum aantal dieren wordt gebruikt
power-analyse (een test die aangeeft hoeveel waarnemingen minimaal
nodig zijn voor een betrouwbare uitspraak t.a.v. een te onderzoeken
variabele).
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Het maag-darm stelsel is bij verschillende diersoorten sterk verschillend,
vandaar is het dus noodzakelijk de diersoort waarbij het supplement zal
gebruikt worden ook effectief op te nemen in de studie. Om ongemak bij
de pups te minimaliseren zal er slechts 2 maal een bloedstaal afgenomen
worden. Dit zal uitgevoerd worden door een ervaren dierenarts.

566
Niet-technische titel van het project

Mogelijke schade veroorzaakt door toediening van een nanovaccin aan varkens als
model voor de mens.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/02/2020 - 21/01/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

JA, binnen de 3 maand na uitvoeren van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

nanopartikel, vaccin, schade, varken

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Nanopartikel vaccins vormen een nieuwe strategie in de behandeling van infectiezieken
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke en zelfs tumoren. Recent werd een nieuw nanopartikel vaccin ontwikkeld dat
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal veelbelovend is in de behandeling van diverse types tumoren. Momenteel wordt dit
1000 karakters)
nanopartikel verder ontwikkeld voor toepassingen bij de mens. Hierbij is het essentieel
dat dit product volledig veilig kan worden toegediend. Daarom willen we eerste risicoinschatting naar veiligheid van het nanopartikel vaccin in varkens.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 nanopartikels die in deze studie onderzocht worden, worden momenteel verder
ontwikkeld voor toediening bij de mens (meer specifiek bij patiënten met longkanker).
Bij deze patiënten kan een type cellen in de longen voorkomen, de zogenaamde
pulmonaire intravasculaire macrofagen, die een ontstekingsreactie en bijhorende
schade kunnen veroorzaken wanneer ze nanopartikels opnemen. Deze cellen komen
ook voor in varkens, wat van deze dieren een ideaal model maakt om na te gaan of dit
soort nevenwerkingen al dan niet optreedt. Dit zal worden getest in varkens voor het
nanopartikel vaccin. Een bevestiging dat dit inderdaad geen nevenwerkingen oplevert
in varkens, is een cruciale eerste stap voor verdere toepassingen van deze
behandeling bij de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2

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

Deze proef wordt verwacht maximaal een matige pijn/ongemak te veroorzaken bij de
dieren. Om stress tijdens het toedienen van het nanovaccin en bij het collecteren van
bloedstalen te minimaliseren, wordt eerst bij de dieren een katheter geplaatst (onder
verdoving) en wordt ook de injectie van de nanopartikels onder verdoving uitgevoerd.
Mogelijke oorzaken van pijn/ongemak tijdens deze studie zijn het transport van de
dieren naar de faculteit en het plaatsen van de katheter. Na de studie worden de dieren
geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Nanopartikel vaccins werken in op het immuunsysteem, wat een complexe samenhang
is van een bijzonder groot aantal verschillende cellen, die zich op verschillende

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

is van een bijzonder groot aantal verschillende cellen, die zich op verschillende
plaatsen in het lichaam bevinden. Gezien er nog geen diervrije modellen beschikbaar
zijn die deze complexiciteit in zijn geheel kunnen modelleren, is het niet mogelijk om het
effect van een nanovaccin of de bijhorende toxiciteit ervan, te bestuderen in een
proefdiervrij systeem.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Een minimaal aantal van twee dieren zal gebruikt worden voor deze studie. Dit is
voldoende om te bevestigen om een risico-inschatting van de injectie van de
nanopartikel vaccins te maken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Varkens zijn gekend als een bijzonder gevoelig model voor de effecten van
nanopartikel injectie, omdat ze een specifiek celtype bevatten dat ook bij mensen met
tekenen van ontsteking t.h.v. de long voorkomt. Gezien het primair doel is deze
partikels te testen in patiënten met longkanker (waar dit celtype ook kan voorkomen),
zijn varkens dus een bijzonder geschikt model om de toxiciteit van nanopartikel-infusie
bij deze patiënten te voorspellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle mogelijke pijnlijke en stresserende handelingen op de dieren worden uitgevoerd
onder volledige verdoving. De plaatsing van een katheter minimaliseert ook de stress
bij herhaalde bloedafnames van de dieren. De dieren worden nauwgezet opgevolgd om
het snel ingrijpen bij tekenen van onverwachte pijn of ongemak, mogelijk te maken.

567
Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een Chlamydia vaccin voor de mens

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2019 - 30/09/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vaccinontwikkeling, Chlamydia trachomatis , varken, immunisatie, ziektepreventie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Chlamydia (C.) trachomatis is verantwoordelijk voor ooginfecties bij de mens en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke veroorzaakt trachoma, een oogziekte die wereldwijd de belangrijkste oorzaak van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal infectieuze blindheid is. Trachoma is endemisch in ontwikkelingslanden en heeft een
1000 karakters)
enorme socio-economische impact. De infectie kan behandeld worden met behulp van
antibiotica, maar dit kan leiden tot de ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën.
Trichiasis (het schuren van de wimper tegen het oog) ten gevolge van trachoma kan
worden behandeld door middel van operatie. Deze zijn echter duur en moeilijk om uit te
voeren. Daarom is een preventieve actie een betere oplossing voor het bestrijden van
C. trachomatis infecties. Een preventieve actie vermijdt tevens de kans dat het oog
permanent beschadigd is eer een diagnose kan gesteld worden. In dit onderzoek willen
we een vaccin ontwikkelen voor de mens. Dit vaccin willen we eerst uittesten in
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Computermodellering heeft aangetoond dat zelfs een gedeeltelijk beschermend vaccin
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke het aantal C. trachomatis infecties wereldwijd aanzienlijk zou verminderen. Door een
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project vaccin zal het welzijn van miljoenen mensen bevorderd worden en zal de socionuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal economische impact van C. trachomatis infecties gereduceerd worden.
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Varkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

106

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

Handelingen zullen matig ongemak veroorzaken bij de varkens. Alle dieren zullen aan
het einde van het experiment geëuthanaseerd worden door een overdosis van een
sterk verdovend slaapmiddel (pentobarbital) in te spuiten in de bloedbaan. Als ze dood
zijn, laten we de varkens leeg bloeden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien de methode van toediening, de beschermende immuunrespons en de
werkzaamheid van het vaccin dient onderzocht te worden in een complex systeem met
tal van interacties, welke zo representatief mogelijk is voor de mens, is het
onoverkomelijk om gebruik te maken van een diermodel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We trachten om aan de hand van in vitro experimenten op humane cellen in het
laboratorium reeds een eerste selectie te maken binnen de kandidaat-vaccins. Om
statistisch zo relevant mogelijke data te verkrijgen hebben we een representatief aantal
van vijf dieren per groep nodig. Indien minder dieren gebruikt zouden worden is de kans
groter dat er geen sluitende resultaten bekomen zouden worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Eerdere studies wezen uit dat het varken een zeer goed model is voor de ontwikkeling
van humane vaccins. Het varken is fysiologisch, immunologisch en genetisch sterker

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

van humane vaccins. Het varken is fysiologisch, immunologisch en genetisch sterker
gerelateerd aan de mens dan de muis. Goede resultaten in het varken geven meer
kans op de ontwikkeling van een vaccin voor de mens dan goede resultaten in de muis.
Het varken is tevens een natuurlijke gastheer voor Chlamydia species.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen telkens in de meest optimale omstandigheden (huisvesting, voeding,
sociaal contact en omgevingsverrijking) gehouden worden, die constant gemonitord en
dagelijks gecontroleerd zullen worden. Voor de vaccinatie en experimentele infectie
zullen de dieren verdoofd worden met behulp van intramusculaire toediening van Zoletil
100 en Xyl-M.

568
Niet-technische titel van het project

Zorgt een overgevoeligheidsreactie bij runderen van het Belgisch Wit Blauw ras ervoor
dat zij ergere letsels krijgen bij een infectie met schurftmijten dan de meeste andere
rassen?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Najaar 2020, 6 weken

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, na het aflopen van het project zal zo snel mogelijk een retrospectieve analyse
opgemaakt worden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Schurft/ immuunrespons/ Belgisch Wit Blauw/ Dexamethason

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Schurft bij runderen geeft als symptomen ernstige allergische huidreacties en hevig
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke jeuk. Het is zeer besmettelijk en leidt tot een sterk verminderd dierenwelzijn en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal economische verliezen te wijten aan verminderde productie en verhoogde kosten voor
1000 karakters)
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 een hypothese is dat de oorzaak hiervan ligt in
een overgevoeligheidsreactie ter hoogte van de huid bij het BWB ras, waardoor dit ras
meer uitgesproken letsels ontwikkelt bij een besmetting met schurft.
In dit project willen we besmette BWB runderen op een landbouwbedrijf gaan
behandelen met dexamethason. Door deze behandeling wordt het immuunsysteem van
het dier onderdrukt. Indien de hypothese van een overgevoeligheidsreactie correct is,
zou dit een gunstige invloed moeten hebben op de ernst van de letsels.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het opzet van deze studie is om betere inzichten te verkrijgen in de reden waarom het
Belgisch Wit Blauw runderras zo veel gevoeliger is 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)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In deze studie zullen runderen gebruikt worden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal zullen 22 runderen gebruikt worden (2 groepen van 11 waarbij één groep de
dexamethason behandeling krijgt en de andere groep dient als referentie).

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

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. De dieren zullen na de proef
behandeld worden tegen schurf en kunnen op het landbouwbedrijf blijven.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Aangezien er gezocht wordt naar eigenschappen van de immuunrespons ter hoogte
van de huid bij een specifiek runderras, kan geen ander diermodel gebruikt worden dan

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

van de huid bij een specifiek runderras, kan geen ander diermodel gebruikt worden dan
een rund van dit welbepaald ras.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Via statistische analyse werd het miminum aantal benodigde dieren berekend waarbij
een sluitende conclusie kan bekomen worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Schurft is diersoortspecifiek en aangezien er gezocht wordt naar eigenschappen die
specifiek zijn voor een bepaald runderras, kan geen andere methode gebruikt worden
dan de afweerreactie van runderen van dit ras te evalueren.

Verklaar de maatregelen die 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 dagelijks opgevolgd en worden 2 maal per week onderzocht door
een dierenarts om eventuele problemen die kunnen voortkomen uit het onderdrukken
van het immuunsysteem te kunnen voorkomen/ genezen. Indien de schurftinfectie een
vooraf bepaalde drempel overschrijdt, worden de dieren uit proef genomen en
behandeld

569
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van een glucose sensor bij varkens met suikerziekte

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 31/12/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen 2 jaar na aflopen van de studie.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Varkens, suikerziekte, suiker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

je

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Gedurende de studie zal een suiker meter geëvalueerd worden bij varkens. Bij deze
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke varkens wordt suikerziekte geïnduceerd om een meer waarheidsgetrouwe weergave te
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bekomen van onder andere wondheling en veranderingen van bloedsuiker in de tijd.
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een suiker meter die onderhuids zal
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke worden geplaatst om mensen met suikerziekte beter controle te geven over hun ziekte.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Göttingen minivarkens

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 een gematigde last ondervinden van de studie omwille van het
veroorzaken van suikerziekte. Een eerste week zullen de dieren mogelijk last
ondervinden van de ziekte (duizeligheid, loomheid, dorstig, zweten). Tijdens deze
periode wordt een behandeling opgestart en na het vinden van een geschikte
behandeling zouden de dieren weinig of geen hinder meer ondervinden van de ziekte.
Voor de evaluatie van de suikermeter, zal een catheter worden geplaatst om een reeks
kleine hoeveelheden bloedstalen te nemen gedurende 3 dagen. Na de studie kunnen
de dieren niet geadopteerd worden omwille van hun ziekte en de behandeling dat deze
vereist en zullen de dieren geëuthanaseerd worden. Dit gebeurt dmv een injectie in het
bloed met een overdosis verdoving.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het gebruik van levende dieren is noodzakelijk om de natuurlijke schommelingen van
suiker te evalueren in de tijd. Dit wordt nagegaan in het vocht tussen de cellen waarvan

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

suiker te evalueren in de tijd. Dit wordt nagegaan in het vocht tussen de cellen waarvan
de samenstelling onbekend is en daarom niet na te bootsen in het labo. Het gebruik
van varkens met suikerziekte is belangrijk omdat de wondheling en hoeveelheid suiker
in het bloed sterk verschillen in vergelijking met gezonde dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Rekening houdend met de verschillen tussen elk dier, hebben we een minimum van 6
dieren nodig voor deze test. Het belangrijkste doel van deze proef is evaluatie van de
suikermeter op lange termijn. Daarom is het belangrijk dat de dieren in de proef blijven
tot het einde van de proef. Volgens het protocol dat we ontvangen hebben van een
gespecialiseerd bedrijf in deze materie (Novo Nordisk), is er echter een hoog
sterftecijfer. In combinatie met de faalkans van onze meter, wordt de faalkans op 50%
geschat. Daarom hebben we 12 dieren nodig voor deze studie.

3.Verfijning (maximaal 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 varken wordt gebruikt omdat de huid en het suikermetabolisme het meest
vergelijkbaar is met die van de mens.

Verklaar de maatregelen die 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 toedienen van de medicatie om suikerziekte te veroorzaken zal gebeuren onder
toezicht van een dierenarts. De hoeveelheid suiker in het bloed zal intensief gemonitord
worden om een correcte behandeling op te starten met initieel suiker en later insuline
die respectievelijk worden toegediend in het bloed en in de spier. Na de operaties zal
steeds antibiotica gegeven worden om ontsteking te voorkomen. Er zal ook enkele
dagen pijnstilling worden toegediend na elke operatie.

570
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van plant-afgeleide anti-kanker componenten in een muismodel voor
agressieve borstkanker.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, binnen de 6 maanden na einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muismodel, agressieve borstkanker, plant-afgeleide componenten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
De componenten uit het project hebben als doel om uitzaaiing van tumoren tegen te
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gaan en kunnen enkel doorontwikkeld worden tot therapeutica indien hun werking eerst
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal in diermodellen wordt bevestigd. Hier wordt voorgesteld om de componenten eerst te
1000 karakters)
testen in een muismodel dat uitzaaiingen van borsttumoren nabootst. De stoffen
worden via eetbare gel toegediend en de borsttumorgroei alsook de uitzaaiingen in het
muismodel zullen opgevolgd 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)

Vandaag sterft meer dan 90% van de kankerpatiënten aan de gevolgen van
uitzaaiingen. Het binnendringen van kwaadaardige
tumorcellen in omliggende weefsels vormt de eerste stap in het uitzaaiingsproces. Op
dit moment zijn geen effectieve geneesmiddelen voorhanden die uitzaaiingen van
borsttumoren kunnen bestrijden. In het huidige project werden krachtige componenten
geïdentificeerd die mogelijk kunnen leiden tot een therapeutisch middel voor het
afremmen van het uitzaaiingsproces in kankerpatiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

50 vrouwelijke 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 lot van de dieren na het project?

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 schuifpasser en beeldvorming
gemeten worden en de dieren gewogen worden. Aan het einde van het experiment
zullen de dieren op humane wijze worden opgeofferd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In geneesmiddelenontwikkeling volgt na een reeks dierloze experimenten steeds een
fase waarin de verwachte effecten in een proefdier dienen te worden bevestigd. Pas

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

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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 muismodel.

3.Verfijning (maximaal 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 muismodel voor agressieve borstkanker is gebaseerd op de injectie van
borsttumorcellen via het tepelkanaal in de melkkliergangen van vrouwelijke muizen en
is zeer relevant voor de klinische setting van triple-negatieve borstkanker bij vrouwen.
Het model geeft op betrouwbare wijze uitzaaiing weer in de omliggende weefsels en is
goed gekend in ons laboratorium. Opvolging via o.a. tumorgrootte en body condition
scores (gewicht, temperatuur, gedrag,...) laat toe om op het gepaste moment de dieren
op humane wijze op te offeren met maximale kwaliteit van de daarop volgende data.

Verklaar de maatregelen die 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 het uitzaaiingsproces van borsttumoren bij de mens na te bootsen is het model kort
(5 à 6 weken), wat de negatieve effecten op de dieren beperkt. De nodige maatregelen
zullen worden genomen om ongemak te minimaliseren (zie hoger). De injecties via het
tepelkanaal in de melkkliergangen van vrouwelijke muizen worden uitgevoerd onder
volledige verdoving, waardoor het dier weinig hinder ondervindt van de procedure zelf.
Er wordt ook pijnstilling toegediend vlak voor de injecties in de melkklier. Bij de
huisvesting wordt uitgebreid kooiverrijking voorzien.

571
Titel van het project

Impact van vaccinatieschema op de bescherming van leghennen bij infectie met
Salmonella

Looptijd van het project

22 weken

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Salmonella/ leghennen/ vaccinatieschema

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het doel van deze proef is om het effect van verschillende vaccinatieschema's met
wetenschappelijke
onbekenden,
of elkaar te vergelijken en na te gaan via welk schema leghennen het beste worden
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die beschermd tegen infectie met Salmonella.
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De resultaten uit deze proef kunnen gebruikt worden om voortaan het schema dat leidt
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan tot de beste bescherming als standaard te beschouwen zodanig dat dit algemeen
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of gebruikt wordt in de pluimveeindustrie
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?

2 x 120 legkippen (120 kippen geïnfecteerd met Salmonella Enteritidis en 120 kippen
geïnfecteerd met Salmonella Typhimurium)
De dieren zullen 3 of 4 keer gevaccineerd worden met een levend verzwakt of
geïnactiveerd vaccin (afhankelijk van de groep ) ofwel niet gevaccineerd worden. Alle
dieren zullen geïnfecteerd worden met Salmonella Enteritidis (128 dieren: 32 dieren per
groep) of Salmonella Typhimurium (128 dieren: 32 dieren per groep). Infecties met
Salmonella veroorzaken weinig tot geen symptomen bij kippen. Daarnaast worden 6 van
de 8 groepen behandeld met een vaccin waarvan verwacht wordt dat ze bescherming
zullen bieden waardoor de ernst van de infectie verder geminimaliseerd wordt. Vandaar
dat wordt aangenomen dat de ernstgraad laag zal zijn.

Toepassing van de 3Vs
Het doel van deze proef is om na te gaan wat de invloed is van verschillende
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te vaccinatieschema's op de bescherming van leghennen na infectie met Salmonella. Dit
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze effect kan niet worden nagebootst in een niet dier model.
methode kan gebruikt worden.

Het aantal benodigde dieren werd via een formule bepaald die het statistisch vereiste
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het aantal dieren berekent zodat vanuit wetenschappelijk oogpunt relevante resultaten
kunnen worden bekomen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Het doel van deze proef is om na te gaan wat de invloed is van verschillende
vaccinatieschema's op de bescherming van leghennen tegen infectie met Salmonella
vandaar dat in dit experiment ook leghennen worden gebruikt. De dieren zullen een
minimaal ongemak ondervinden aangezien Salmonella infecties weinig of geen
symptomen bij pluimvee veroorzaken.

572
Niet-technische titel van het project

Gebruik van shear wave elastography om vroege stadia van nierfalen bij de kat op te
sporen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 week (vanaf we goedkeuring hebben)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek? (Se someteraá el proyecto a un análisis
retrospectivo (Sí/No), en caso afirnativo ¿dentro de
que plazo)

Niet nodig

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
(palabras clave, máximo 10 palabras o 100
caracteres)

weefselstijfheid, katten, nierziekte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van deze studie is het beoordelen van het gebruik van shear wave
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke elastoghraphy (een soort echo) onderzoek om vroege stadia van chronisch nierfalen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal (CKD) te detecteren. In recente diergeneeskundige geneeskunde is SDMA gevalideerd
1000 karakters)
als merker die vroeger nierfalen opspoort dan creatinine. Bijkomend is shear wave
elastography nuttig om renale parenchymale stijfheid te beoordelen, en het is
aangetoond dat katten met CKD een grotere parenchymale stijfheid hebben in
vergelijking met gezonde katten. En deze techniek zou ook van pas kunnen komen bij
het bepalen van beginnend chronisch nierfalen bij katten. Omdat CKD een vaak
voorkomende ziekte is bij oudere katten veronderstellen we dat het meten van SDMA in
een populatie oudere katten samen met het uitvoeren van shear wave elastoghraph
zou kunnen helpen om te bepalen of elastografie nuttig is bij het detecteren van een
beginnende CKD.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten?

Shear wave elastography is nuttig voor het detecteren van weefselstijfheid. Het kan een
nuttige marker zijn voor het van een beginnende CKD of het kan helpen bij het stellen
van de diagnose van CKD. Het is een veilige techniek en makkelijk uit te voeren.
Daarnaast maakt zijn bescheiden kostprijs het aantrekkelijk om te gebruiken voor
wetenschappelijke en klinische doeleinden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Cats

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12 katten

In het kader van de handelingen die met de dieren
Er worden geen negatieve effecten verwacht. De ernstigheidsgraad van de procedures
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
is mild en de katten zullen in onze stallen blijven.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

De weefselstijfheid en de co-relatie daarvan met vroege markers van CKD moeten in
vivo geëvalueerd worden.

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

vivo geëvalueerd worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

16 volwassen of senior katten ondergaan jaarlijks een verplicht onderzoek, dit
onderzoek omvat een klinisch onderzoek en bloed- en urine onderzoek. We
veronderstellen dat omdat veroudering een belangrijke risicofactor is voor CKD dat
sommige van deze katten in de vroege stadia van CKD zullen zitten wat nog niet
opspoorbaar is via gewoon bloedonderzoek (creatinine en ureum). Daarom zouden we
graag de shear wave elastoghraphy toevoegen aan hun jaarlijkse check-up en
vergelijken met SDMA-analyse.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
160/5000

Eerdere studies hebben aangetoond dat shear wave elastography nuttig is om renale
parenchymale stijfheid te beoordelen, en het is aangetoond dat katten met CKD een
grotere renale parenchymale stijfheid hebben in vergelijking met gezonde katten. CKD
is een erg vaak voorkomende ziekte bij ouder katten en een vroege opsporing van CKD
kan het behandelen van CKD verbeteren en ook de levenskwaliteit en
levensverwachting van katten met CKD verhogen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De staalnames en onderzoeken zullen gebeuren door een ervaren dierenarts.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

573
Titel van het project

Evaluation of Tissue Response te Drug Loaded BioPearlTM Microspheres PostEmbolization in the Swine Liver

Looptijd van het project
28 dagen
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
leverkanker, TACE, varkenmodel
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding (training, demonstraties)
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Hepatocellulair carcinoom is een frequent voorkomende vorm van leverkanker bij de
wetenschappelijke
onbekenden,
of mens. Bij veel mensen is deze kanker al ver gevorderd op het ogenblik van de diagnose
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die en is een operatieve ingreep niet meer mogelijk. Deze mensen kunnen wel behandeld
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
worden met transarteriële chemo-embolisatie (TACE). Hierbij wordt er een
chemotherapeutisch product ingebracht tot in de tumor via de leverslagader. Daarna
wordt de slagader afgesloten ("geëmboliseerd") waardoor de tumor geen bloed meer
krijgt. Door de combinatie van chemotherapie en embolisatie tracht men de tumor te
vernietigen. Het doel van deze proef is het testen van een nieuwe vorm van TACE bij het
varken met behulp van BioPearlTM parels.
Doelstelling van het project

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

BioPearlsTM parels gaan na verloop van tijd oplossen, waardoor er opnieuw bloed gaat
vloeien naar de tumor. Op die manier kan een tweede TACE behandeling worden
uitgevoerd, wanneer de tumor na de eerste behandeling niet volledig is verdwenen. Bij
deze proef wordt de algemene toestand van het varken en het effect op het leverweefsel
beoordeeld, na inbrengen van BioPearlTM parels.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 2 varkens
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?

De BioPearlTM parels zullen worden ingebracht terwijl het varken onder volledige
verdoving is. Na 2 weken wordt er gekeken naar de lever van de varkens met een
speciale beeldvormingstechniek (angiografie), opnieuw onder volledige verdoving. Na 4
weken worden de varkens op correcte wijze geëuthanaseerd, waarna de lever wordt
verwijderd voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
Aangezien men de algemene toestand en het effect op de lever wil beoordelen in deze
1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te proef, is het noodzakelijk om een levend dier te gebruiken.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor deze studie staan er 3 varkens aangegeven, indien tijdens het onder narcose
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het brengen geen problemen ontstaan zullen slechts 2 varkens aangewend worden om deze
proef uit te voeren.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

Er worden varkens gebruikt voor deze proef omdat de bouw van de lever en de
bloedvaten van het varken sterk gelijkt op deze van de mens. Tijdens de opvolging van
de proef worden de varkens gehuisvest in een stal met stro om het wroetgedrag te
stimuleren en is er speelgoed voorzien. De varkens hebben onbeperkt toegang tot water
en varkenskorrels. Indien de varkens tekenen van ongemak vertonen, zullen zij een
gepaste behandeling krijgen (ontstekingsremmer, antibiotica, ...)

574
Niet-technische titel van het project

Procedures (licht) in een labo voor medische beeldvorming

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar (01/01/2020 - 31/12/2023)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) dienstverlening, gedeelde apparatuur, medische beeldvorming
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Ons labo stelt dure apparatuur, hoofdzakelijk voor medische beeldvorming van kleine proefdieren, ter beschikking. Dit
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke dossier beschrijft in detail alle "lichte" procedures die in ons labo kunnen plaatsvinden en waarnaar de onderzoeker
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal kan verwijzen in het hoofddossier, indien hij/zij gebruik maakt van onze apparatuur/diensten.
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Voor elk van de proefdierstudies geldt dat de finale bedoeling is om een ziekteproces beter te begrijpen en/of nieuwe
voortvloeien uit dit project: hoe kan
therapieën te ontwikkelen of bestaande therapieën op zijn minst te verbeteren.
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden en/of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten en muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

80 ratten en 400 muizen

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

De procedures die in dit dossier beschreven staan vallen allen onder de ernstgraad "licht". Alle handelingen - met
uitzondering van sommige injecties in de buik van muizen - worden steeds onder volledige verdoving uitgevoerd om
stress bij en ongewenste beweging van de proefdieren te vermijden. Sommige dieren worden na afloop gedood,
sommigen blijven in leven, afhankelijk van het hoofddossier waar de procedure aan toegevoegd wordt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In het hoofddossier zal steeds uitgebreid geargumenteerd worden waarom dit deel van het onderzoek niet kan
uitgevoerd worden zonder levende proefdieren.

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

De apparatuur beschikbaar in ons labo zorgt ervoor dat een zelfde proefdier in de tijd kan worden opgevolgd, zonder
dat er op elk tijdspunt een dier moet gedood worden. Dit leidt ongetwijfeld tot een vermindering van het aantal nodige
proefdieren.

Er wordt in het hoofddossier steeds aangetoond wat het laagste proefdier is en waarom. Vaak zijn dat muizen, soms
ook ratten.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle handelingen - met uitzondering van sommige injecties in de buik van muizen - vinden hier plaats onder volledige
om de negatieve effecten op het welzijn van de
verdoving. Bij invasievere procedures (vb. een sneetje in de huid) wordt er na afloop ook lokale pijnstilling voorzien.
dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

575
Niet-technische titel van het project

Procedures (matig) in een labo voor medische beeldvorming

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar (01/01/2020 - 31/12/2023)

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

dienstverlening, gedeelde apparatuur, medische beeldvorming

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Ons labo stelt dure apparatuur, hoofdzakelijk voor medische beeldvorming van kleine proefdieren, ter beschikking. Dit dossier beschrijft in detail
alle "matige" procedures die in ons labo kunnen plaatsvinden en waarnaar de onderzoeker kan verwijzen in het hoofddossier, indien hij/zij
gebruik maakt van onze apparatuur/diensten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voor elk van de proefdierstudies geldt dat de finale bedoeling is om een ziekteproces beter te begrijpen en/of nieuwe therapieën te ontwikkelen
of bestaande therapieën op zijn minst te verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten en muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

50 ratten en 100 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
De procedures die in dit dossier beschreven staan vallen allen onder de ernstgraad "matig". Alle handelingen worden steeds onder volledige
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
verdoving uitgevoerd om stress bij en ongewenste beweging van de proefdieren te vermijden. Sommige dieren worden na afloop gedood,
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
sommigen blijven in leven, afhankelijk van het hoofddossier waar de procedure aan toegevoegd wordt.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

In het hoofddossier zal steeds uitgebreid geargumenteerd worden waarom dit deel van het onderzoek niet kan uitgevoerd worden zonder
levende proefdieren.

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

De apparatuur beschikbaar in ons labo zorgt ervoor dat een zelfde proefdier in de tijd kan worden opgevolgd, zonder dat er op elk tijdspunt een
dier moet gedood worden. Dit leidt ongetwijfeld tot een vermindering van het aantal nodige proefdieren.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Er wordt in het hoofddossier steeds aangetoond wat het laagste proefdier is en waarom. Vaak zijn dat muizen, soms ook ratten.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Alle handelingen vinden hier plaats onder volledige verdoving. Bij de invasieve procedures wordt er na afloop ook lokale pijnstilling en indien
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren nodig ontstekingsremmers voorzien.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

576
Niet-technische titel van het project

Kweken van kiemvrije muizen met auto-immuniteit

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/1/2020 tot 31/12/2023

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

Lupus, systemische lupus erythematosus, SLE, auto-immuniteit, kiemvrij, microbioom

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Ons microbioom omvat alle levende organismen die op en in de huid, slijmvliezen, darmen en andere aanwezig zijn. Verstoringen in dit
microbioom zijn geassocieerd met talrijke ziekten, waaronder ook auto-immuun ziekten. Hierbij beschadigt het eigen immuun systeem het
lichaam. We willen het verband tussen auto-immuniteit en het microbioom verder onderzoeken in een genetisch muismodel voor systemische
lupus erythematosus. Deze muizen willen we kiemvrij laten opgroeien. Dit laat ons toe de bijdrage van het microbioom aan de neerslag van
immuun complexen in de nieren en het ontwikkelen van auto-immuniteit verder te onderzoeken. Het laat ons toe het onderscheid te maken of er
oorzakelijke verbanden of louter associaties hiertussen zijn.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het bestuderen hoe ziektes tot stand komen en hoe het microbioom hieraan bijdraagt, is bijzonder relevant. Door het bestuderen van ziekten bij
complexe biologische modellen zoals muizen, kunnen we nieuwe inzichten verwerven in ziekten. Dit kan op termijn leiden tot voordelen bij
menselijke patiënten, zoals efficiëntere behandelingen, meer preventie en/of beter classificeren van patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240 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?

A20flfl CD11c Cre muizen missen een regulerend eiwit voornamelijk in dendritische cellen. Deze dendritische cellen activeren B en T cellen
overmatig en zorgen voor immuunresponsen tegen lichaamseigen elementen in normale omstandigheden. Deze muizen ontwikkelen
antilichamen tegen eigen celkernmateriaal, een vergrote milt en bloedarmoede. We beschouwen de graad van ernst in reguliere
omstandigheden als 'matig', gezien zij niet acuut ziek zijn, normaal verouderen, zich normaal gedragen. Of dit echter ook optreed bij kiemvrije
muizen, is onduidelijk.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Deze dieren zijn een uniek genetisch model voor systeemlupus. Door de complexiteit van chronische ziekten, de interactie van ons lichaam met
het microbioom en de communicatie tussen verschillende cel- en weefseltypes in een levend organisme, kan het ziekteproces niet in vitro
nagebootst en bestudeerd worden.

Er zijn dieren nodig om onze populatie te onderhouden. We hebben berekend hoeveel kweekparen er per jaar nodig zijn en hoeveel jaar het
project zal lopen. Steeds zullen we streven om een minimum aan muizen te gebruiken.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 worden gebruikt voor bij onderzoek in de immunologie omdat ze makkellijk te huisvesten zijn, het afweersysteem goed vergelijkbaar is
aan dat van 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen de muizen geëuthanaseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

577
Niet-technische titel van het project

Karakterisatie van niet-parenchymale cellen in een muismodel voor vette leverziekte bij kinderen en adolescenten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na het beëindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vette leverziekte, pediatrie, bloedvatvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Vette leverziekte (NAFLD) is tegenwoordig de meest voorkomende chronische leverziekte wereldwijd, zowel bij volwassenen als bij
kinderen/adolescenten, en hangt nauw samen met overgewicht/obesitas en metabole aandoeningen zoals suikerziekte. Er is nog geen
goedgekeurde medicamenteuze behandeling beschikbaar hiervoor. In dit project willen we de interactie tussen verschillende cellen in de lever
nagaan in een model voor NAFLD bij kinderen en adolescenten. Hierover is namelijk nog weinig geweten, wat de ontwikkeling van effectieve
behandelingen belemmert. Specifiek kunnen we hiermee ook nagaan op welke manier risicofactoren tijdens de zwangerschap (overgewicht,
suikerziekte) een invloed hebben op het ontstaan van NAFLD bij de de nakomelingen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 kennis verkregen via deze experimenten kan een stap zijn naar de ontrafeling van mechanismen betrokken in deze aandoeningen, en op
termijn leiden tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Bovendien kan een betere kennis van hoe factoren tijdens de zwangerschap
inwerken op het risico bij kinderen/adolescenten ook belangrijke informatie geven in het kader van preventie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

224 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?

We verwachten een ernstig lijden bij een deel van de muizen tijdens de proef. De muizen worden door het gebruikte dieet obees, wat algemeen
hun gedrag kan beïnvloeden (maar geen pijn veroorzaakt), wat een matig lijden vertegenwoordigt. Omdat een deel van de muizen gekweekt
wordt uit obese moeders, verwachten we een ernstigere obesiteit en metabole effecten, wat mogelijk een zwaardere ernst van lijden zal
veroorzaken. Bij het beëindigen van het experiment worden de dieren gedood om stalen van de lever af te kunnen nemen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Om de interactie tussen de verschillende betrokken celtypes in pediatrische NAFLD te bestuderen, zijn diermodellen noodzakelijk. In een tweede
stap kunnen geïdentificeerde doelwitten wel in in vitro proeven verder bestudeerd worden.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal behandelingsgroepen wordt beperkt gehouden om het totaal aantal dieren te verminderen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Het welzijn van de muizen wordt dagelijks gecontroleerd, waarbij nauw gelet wordt op tekenen van lijden, zoals gedragswijzigingen, uitdroging,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verminderde eetlust, futloosheid… Indien nodig worden de betreffende muizen uit hun lijden verlost. Op het einde van de proef worden de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum muizen eerst verdoofd om zo pijn en stress te beperken.
te beperken.

578
Niet-technische titel van het project

Het bestuderen van de gevolgen van beweging op het skelet in zebravis modellen voor botaandoeningen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar, vanaf Februari 2020

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

zebravis, Osteogenesis imperfecta, Broze botten ziekte, beweging

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Osteogenesis Imperfecta (OI) en osteoporose zijn een groep aandoeningen met broze botten als karakteristiek kenmerk. Dit komt omdat bij
patiënten er een verminderde of foutieve aanmaak bot gebeurt. Beweging is een belangrijke factor voor het onstaan van osteoporose en in het
algemeen voor de gezondheid van het skelet. Voor enkele varianten van broze botten aandoening hebben we zebravis diermodellen ontwikkeld,
waarmee we de aandoening in meer detail kunnen bestuderen. Door deze vissen tegen stromend water in te laten zwemmen kunnen we
bestuderen hoe het skelet reageert op beweging. Het uiteindelijke doel van deze experimenten is te begrijpen hoe verschillende mutaties van
invloed zijn op de reactie van het skelet onder beweging.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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. Het is belangrijk om te begrijpen hoe beweging
van invloed is op de gezondheid van het skelet, en wat voor type verandering het beweeg stelt. Als de link tussen de type aandoening/mutatie
en reactie van het skelet op beweging gekend is, kan dit voor een klinisch advies wellicht van toepassing zijn. Denk hierbij aan het juist af/aanraden van extra beweging gebaseerd op het type botaandoening van de patient.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Zebravis (Danio rerio)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

100 volwassen zebravissen

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

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 experiment zelf houd in dat de vissen tegen de waterstroom in zullen zwemmen. Dit zal op een tempo gebeuren
dat ze vol kunnen houden, zodat het de natuurlijke situatie zo goed mogelijk simuleerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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.

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
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
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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.
proefdieren gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Mocht het gebeuren dat er dieren zijn die toch hinder ondervinden van de skeletale aandoeningen, dan zullen die vroegtijdig geëuthanaseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden. Hiervoor worden alle dieren elke dag meerdere malen gecontroleerd. Mochten er opvallende dingen gebeuren met de vissen (afwijkend
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum zwemgedrag, niet eten, wondvorming, ect..), dan zal dat gemeld worden. Hierna zal besloten worden of het dier geëuthanaseerd zal worden
te beperken.

579
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1.03.2020-28.02.2024

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

immunogene celdood, kankertherapie, vaccinatie, immuunrespons

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

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 reguleerde necrotische kankerceldood te karakteriseren in vitro en in vivo .

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen. Het geschatte aantal muizen dat zal gebruikt worden, werd berekend met statitische software.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

86

In het kader van de handelingen die met de dieren
De experimenten zullen worden beëindigd voordat de negatieve effecten zich zullen ontwikkelen. De muizen kunnen echter een gemiddelde
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
mate van ernst ervaren als gevolg van de gemiddelde pijn en de aanwezigheid van de tumor.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Veel symptomen van menselijke aandoeningen kunnen nagebootst worden in muizen. De muizen zijn noodzakelijk voor deze studie aangezien
hun fysiologische en immunologische reactie op de 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.

580
Niet-technische titel van het project

Optimalisatie van de formulatie en toedieningswijze van een kankervaccin.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/2/2020-31/1/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

JA, binnen de 3 maand na uitvoeren van de studie

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

nanopartikels, mRNA, kankervaccin

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 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. Met dit project willen we de meest optimale nanopartikel formulatie en toedieningswijze bepalen
voor het kankervaccin. Hierbij willen we nagaan hoe we het nanopartikel vaccin zo optimaal mogelijk kunnen formuleren en toedienen zodat een
veilig en werkzaam vaccin kan bekomen worden met minimale neveneffecten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we de meest optimale formulatie en administratie wijze van het nanopartikel vaccin bepalen. Deze experimenten zijn cruciaal
om het nanopartikel vaccin verder te ontwikkelen voor klinisch gebruik. Op basis van de resultaten bekomen uit deze studie zal het vacin verder
GMP ontwikkeld worden voor gebruik in een klinische studie in longkanker patienten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

286

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 een injectie krijgen om ze te verdoven. Verdere injecties om het vaccin toe te dienen en de werkzaamheid na te gaan zullen
steeds onder verdoving gebeuren om stress en pijn bij de dieren te minimaliseren. Hierdoor wordt verwacht dat de dieren een lichte graad van
negatieve effecten zullen ondervinden t.g.v. de injecties. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te doen. Deze powerberekening, die werd berekend op basis van eerdere ervaring met deze modellen binnen de onderzoeksgroep, garandeert
proefdieren gebruikt worden.
een minimaal, doch optimaal aantal dieren voor deze proef.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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) 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 ( 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).

581
Niet-technische titel van het project

Bepaling van het optimale muismodel voor onderzoek naar koemelkallergie bij kinderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar, vanaf 2020

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

Voedselallergie, koemelkallergie

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Koemelkallergie is een multifactoriële ziekte waarbij de interactie tussen gastheer (o.m. genetica) en darmflora een belangrijke rol spelen. Het is
tot op heden nog niet duidelijk hoe deze twee met elkaar reageren bij het ontstaan van deze aandoening. Om meer mechanistische inzichten te
verkrijgen zijn in vivo modellen een heel interessant hulpmiddel. Momenteel worden er echter meerdere in vivo modellen gebruikt, zonder echt te
weten welke het dichtst aanleunt bij de situatie bij de mens. Daarom is het doel van dit experiment om na te gaan welk muismodel de humane
situatie optimaal weergeeft om op die manier beter onderzoek naar koemelkallergie en voedselallergieën in het algemeen te kunnen doen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Kennis over het muismodel dat het beste aanleunt bij de humane situatie kan de resulaten van toekomstige analyses beïnvloeden. Het gebruik
van het meest realistische muismodel zal resultaten geven die dichter aanleunen bij de humane situatie, waardoor meer informatie bekomen
wordt over de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

We maken gebruikt van vrouwelijke, wild-type muizen (C57BL/6 en BALB/c)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Het maximaal aantal dieren in dit experiment bedraagt 120 muizen, waarbij 60 C57BL/6 en 60 BALB/c muizen.

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

De muizen zullen allergisch gemaakt worden aan koemelkeiwitten. Als gevolg hiervan kan een deel van de muizen diarree ontwikkelen. Na deze
sensitizatieperiode zullen de muizen getest worden op eventuele allergische reacties tegenover koemelkeiwitten. De symptomen kunnen hierbij
variëren van helemaal geen symptomen, tot een extreme allergische reactie. We verwachten hierbij dus een matige tot ernstige vorm van pijn,
lijden of angst.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Helaas is er geen in vitro systeem voorhanden dat de complexe in vivo interactie tussen gastheer en darmflora kan nabootsen. Vandaat dat we
genoodzaakt zijn dieren te gebruiken voor dit experiment.

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
Aan de hand van geconsulteerde literatuur en eigen kennis over analyse van kleine componenten in lichaamsvloeistoffen, en in overleg met
iemand met veel ervaring in het uitvoeren van dierproeven konden we inschatten hoeveel dieren we minimaal nodig hebben om statistisch
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er werd gekozen voor het uitvoeren van muizenproeven aangezien dit het meest bestudeerde model voor voedselallergie is. Het grootste deel
van de hedendaagse informatie over het immuunsysteem en voedselallergieën is dan ook reeds afkomstig van muizenproeven. Helaas worden
heden ten dage verschillende protocols uitgevoerd, zonder exact te weten welk model het dichtste aanleunt bij de humane situatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen dagelijks klinisch worden opgevolgd. Bij progressief verlies van > 20% van het lichaamsgewicht tegenover de controlegroepen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren of bij duidelijke tekenen van ongemak zal het proefdier onverwijd op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - verstikking met
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum koolstofdioxide, gevolgd door cervicale dislocatie)
te beperken.

582
Niet-technische titel van het project

Combinatie van bloedvat gerichte en immuno-therapie voor de behandeling van kanker.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/02/2020 tot 31/01/2023 (3 jaar)

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

kanker, bloedvaten, immunotherapie, cytokines

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Immunotherapie is een beloftevolle vorm van kankertherapie waarbij het immuunsysteem ingeschakeld wordt om kankercellen specifiek te
herkennen en te elimineren. Dit gebeurt enerzijds door het in het lichaam aanwezige, natuurlijke immuunsysteem te (her)activeren (bvb. antiPDL1) of anderzijds door immuuncellen buiten het lichaam te manipuleren zodanig dat ze selectief de kankercellen kunnen herkennen en
elimineren (bvb. CAR T therapie).Bloedvat gerichte therapieën daarentegen (bvb. Avastin) hebben tot doel om de tumorbloedvaten te
'normaliseren' of te vernietigen waardoor de groei van tumoren afgeremd wordt of grote delen van tumoren afsterven. In ons labo hebben we
nieuwe eiwitten ontwikkeld (AcTakines) die selectief de tumorbloedvaten kunnen activeren of verietigen. In deze studie willen we nagaan of deze
AcTakines, die in staat zijn om meer immuuncellen naar de tumor aan te trekken of grote tumoren snel kleiner te maken, de werking van
verschillende immunotherpieën kan verbeteren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Klassieke kankertherapieën, zoals chemotherapie, werken weinig selectief waardoor uitgezaaide cellen vaak niet uitgeschakeld worden en
aanleiding kunnen geven tot herval. Bovendien veroorzaken deze behandelingen vaak ernstige nevenwerkingen. Nieuwere therapieën,
waaronder immunotherapie en bloedvat gerichte therapie, werken veel selectiever waardoor de kans op nevenwerkingen kleiner is.
Immunotherapie is in staat om kankercellen specifiek te herkennen en uit te roeien, wat volledige genezing mogelijk kan maken. Kankercellen
beschikken over allerlei mechanismen om het immuunsysteem te misleiden, waardoor de huidige immunotherapieën vaak niet succesvol zijn of
slechts in een beperkt aantal kankertypes kunnen toegepast worden. Het doel van dit project is om de werking van immunotherapie te
verbeteren met behulp van bloedvat gerichte therapie. Finaal kan dit onderzoek toelaten om een behandeling te ontwikkelen met een grote kans
op volledige genezing en zeer kleine kans op nevenwerkingen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

6115

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 gebruikte tumormodellen en behandelingen veroorzaken doorgaans weinig lijden (matig). In uitzonderlijke gevallen (<5%) kan bloeding ter
hoogte van de tumor voorkomen, wat ernstig lijden tot gevolg kan hebben. De behandelingen die we willen testen veroorzaken geen of weinig
ongemak bij de muis, maar nooit eerder geteste combinatiebehandelingen kunnen onverwachte nevenwerkingen veroorzaken. Deze
experimenten worden daarom als ernstig ingeschat. De dieren worden dagelijks opgevolgd en indien tekenen van ernstig lijden (bloeding,
anergie, rillen, onverzorgde vacht, >25% gewichtsverlies, lichaamstemperatuur <28°C) aanwezig zijn, worden de dieren geëuthanaseerd via
CO2 inhalatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Waar klassieke kankertherapie rechtstreeks op kankercellen werkt, werken bloedvat gerichte therapie en immunotherapie onrechtstreeks via
bloedvaten en immuuncellen in de tumor. Het uiteindelijk effect (en de eventuele bijwerkingen) van de behandelingen kan onmogelijk buiten het
lichaam getest worden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van dierloze alternatieven. Zo wordt in ons labo een systeem getest om
tumorbloedvaten na te bootsen op basis van cellen die geïsoleerd worden uit menselijke navenstrengen. Dit zal toelaten om bepaalde interacties
met immuuncellen dierloos te bestuderen.

De proeven worden zo opgezet dat het aantal dieren maximaal beperkt wordt. De betrokken personen hebben reeds vele jaren ervaring met dit
soort onderzoek, waardoor de groepsgroottes die nodig zijn om statistisch relevante data te bekomen goed ingeschat kunnen worden. Het gaat
bij dit soort proeven niet om subtiele verschillen in groeisnelheid van tumoren, maar om duidelijke verschillen op vlak van genezing (ja/nee) en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk herval (ja/nee), waardoor de groepsgroottes beperkt kunnen worden.
proefdieren gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

3.Verfijning (maximaal 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 muis is het meest gebruikte model in kankeronderzoek omwille van de vele gemeenschappelijke kenmerken met de mens, zoals de
ontwikkeling van tumorbloedvaten en de aanwezigheid van een complex immuunsysteem, die vereist zijn voor de werking van bloedvat gerichte
en immuno-therapieën. Bovendien bestaan er genetisch gemodificeerde muizen waarin menselijke tumoren kunnen groeien en die toelaten om
menselijke immunotherapieën en AcTakines te testen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Het lijden van de dieren wordt beperkt door het zeer regelmatig opvolgen van de dieren (uiterlijk, gedrag, lichaamsgewicht en -temperatuur,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tumorgrootte) en humane eindpunten te hanteren. In de kooien wordt kooiverrijking (huisje, nestmateriaal) voorzien.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

583
Niet-technische titel van het project

Gastheer-afgeleide metabolieten bevorderen Salmonella infectie

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

Microbioom, kiemvrij, Salmonella, infectie-bevorderende metabolieten, celdood

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

ja

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Geschat wordt dat elke dag meer dan 100 miljard cellen celdood ondergaan bij een gezonde volwassen mens. Een efficiënt
opruimingsmechanisme zorgt ervoor dat deze celresten zich niet ophopen in weefsels aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor de
gezondheid van het weefsel en de homeostase en aanleiding kan geven tot o.a. darmpathologiën zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
We hebben aangetoond dat stervende zoogdiercellen metabolieten afgeven die vervolgens worden herkend en gebruikt door bacteriële
organismen zoals Salmonella. Daarnaast werd er ook aangetoond dat deze metabole routes een rol spelen bij het bevorderen van Salmonellagroei en het bevorderen van Salmonella-kolonisatie bij conventionele muizen. De doelstelling van dit project is te bepalen of deze metabolische
routes in Salmonella vereist zijn in afwezigheid van de microbiota. Deze experimenten zullen bepalen of de bron van deze infectie-bevorderende
metabolieten de zoogdiercellen of de microbiota zijn

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voor de studie van humane ziekten is de beschikbaarheid van relevante muismodellen heel belangrijk. 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. Met deze experimenten hopen we de basis te leggen voor een beter begrip van bacteriële infecties met Salmonella als model.
Het bepalen of de bron van deze infectie-bevorderende metabolieten de zoogdiercellen of de microbiota zijn, zal van grote invloed zijn voor
verder onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van nieuwe therapeutica die deze infectie-bevorderende routes onderbreken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Niet-genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

165

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

Muizen zullen geïnfecteerd worden met wildtype en gemuteerde Salmonella via orale gavage. Deze muizen zullen dagelijks gecontroleerd
worden op tekenen van morbiditeit en mortaliteit voordat ze op dag 4 na infectie worden geëuthanaseerd via CO2 of cervicale dislocatie. Dit
experiment is ontworpen om gegevens vast te leggen tijdens acute stadia van infectie voordat overmatige morbiditeit en mortaliteit beginnen
(gemiddeld na 6 dagen).
Infectie met Salmonella veroorzaakt een matige vorm van ongemak. Om het lijden tot een minimum te beperken, gebruiken we een goed
opgezet monitoringsysteem om aan te geven dat het humane eindpunt vereist is. Dieren zullen worden geëuthanaseerd als ze meer dan 20%
van hun startgewicht verliezen en tekenen van morbiditeit vertonen boven de drempel die in de literatuur is vastgesteld (Owen et al., 2014).
Tekenen van morbiditeit zijn onder meer gewichtsverlies, verzonken ogen, gebogen houding, verminderde activiteit of blijven neerliggen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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.

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
De totale steekproefgrootte werd berekend m.b.v. G*Power software op basis van een minimaal fenotype van 2-voudig, een power van 0,85 en
eerdere gegevensvoorbeelden in de literatuur met een n = 10 per groep. Een totale steekproefgrootte van n = 11 per groep is vereist voor elke
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
set Salmonella-mutanten. Met de voorgestelde 15 verschillende Salmonella-mutante stammen brengt dit het totaal aantal muizen op 165.
proefdieren gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen de muizen geëuthanaseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

584
Niet-technische titel van het project

Kweek van kiemvrije epidermis-specifieke RIPK1 deficiënte muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/02/2020 tot 31/01/2024

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

epidermis, bacteriële flora, huidontsteking, immuunreactie, RIPK1

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

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

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Kennis opgedaan uit dit project kan leiden tot nieuwe behandelingen van inflammatoire huidaandoeningen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

196

In het kader van de handelingen die met de dieren
Indien de kiemvrije epidermis-specifieke RIPK1 deficiënte muizen huidinflammatie ontwikkelen (P2: matige pijncriteria), zullen ze worden
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
geëuthanaseerd door CO2 asphyxatie gevolgd door cervicale dyslocatie.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

We hebben het absolute minimum aantal dieren aangevraagd, nodig om onze populatie te onderhouden. Hiervoor hebben we berekend hoeveel
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk kweekparen per jaar nodig zijn, hoe vaak deze vervangen dienen te worden en hoeveel jaar het project zal lopen. We hebben voldoende
proefdieren per groep geïncludeerd zonder in te boeten aan statistische significantie.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen de muizen geëuthanaseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

585
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)

Kweek van TNFdare muizen
01/2020 - 01/2024

Arthritis, TNFdare muizen, link tussen darm en gewricht
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
ja
Het doel van dit project is een kweek te onderhouden van dieren voor
verschillende projecten gelinked aan het onderzoek naar de link tussen de
darm en gewrichtsaandoeningen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Aangezien dit project enkel een kweekaanvraag betreft, zullen er uit deze
specifieke aanvragen geen concrete voordelen voortvloeien. Uiteraard,
gekweekte dieren worden gebruikt in experimenten die ons meer inzicht
zullen geven in de invloed van microbiële veranderingen, o.a. door gebruik
van antibiotica, op de ontwikkeling van complexe auto-immuune
aandoeningen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

genetisch gemodificeerde muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke
of verwachte graad van ernst van deze effecten en
wat is het lot van de dieren na het project?

1500
TNFΔARE muizen ontwikkelen een matige ernst: gradueel zwelling van de
enkels, vervorming van de achterpoten, moeilijkheid in bewegen en
progressief gewichtsverlies. De symptomen zijn volledig ontwikkeld als de
muizen 10 weken oud zijn. De humane eindpunten worden in het oog
gehouden en de muizen worden na een specifieke kweekperiode opgeofferd
via cervicale dislocatie of CO2.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te Deze dieren combineren een specifiek patroon van aandoeningen dat niet in
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze vitro nagebootst kan worden, vandaar de keuze voor muizen.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt 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.

3.Verfijning (maximaal 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 dieren worden in IVC-kooien gehouden, waar zij de nodige verrijking
krijgen. Pups zullen op tijd gespeend worden en in geval van grote litters zal
de moeder met haar pups apart gehuisvest worden.

Verklaar de maatregelen die 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 worden dagelijks gemonitord. Indien de muizen ernstig gewond
zijn of dergelijk, zullen de muizen geëuthanaseerd worden.

586
Niet-technische titel van het project

Een nieuw genetisch model voor het bestuderen van een erfelijke aandoening betrokken bij bloedaandoeningen, versnelde veroudering, en
kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar, start voorzien 15/2/2020

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

Zebravis, genetisch, zeldzame ziekten, bloedziekten, ribosomopathie, telomeropathie, kanker

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

De uiteindelijke doelstelling van dit project is om te komen tot een beter begrip van de mechanismen die leiden tot de ziektebeelden die werden
geobserveerd in patiënten met mutaties in het PARN gen. Patiënten met deze zeldzame erfelijke aandoening lijden o.a. aan beenmergfalen,
ontwikkelingsstoornissen, en longfibrose. Tot op heden bestaan er nog geen diermodellen waarbij de functie van het PARN gen verstoord is.
Zebravissen zijn een ideaal model voor deze studie, omdat het doelwitgen op een efficiënte manier kan uitgeschakeld worden d.m.v.
CRISPR/Cas9 technologie, en de effecten daarvan doorheen de ontwikkeling in vivo opgevolgd kunnen worden. We verwachten dat deze studie
niet alleen zal helpen om de rol van PARN in de algemene fysiologie beter te begrijpen, maar ook om de bijdrage van dysfunctie in dit gen in
tumorigenese, waarvoor er recent aanwijzingen werden ontdekt, bloot te leggen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Een betere karakterisatie van de in vivo effecten van PARN dysfunctie zal enerzijds leiden tot nieuwe inzichten die kunnen gebruikt worden om
patiënten beter te behandelen. Anderzijds creëert de beschikbaarheid van een gevalideerd PARN mutant zebravismodel de mogelijkheid om in
de toekomst grote aantallen chemische verbindingen te testen op hun mogelijkheid om het ziektebeeld in de vis te verbeteren. Dit 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, waaronder ook het ontstaan van kanker, te
vergroten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1198

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 mogelijkheid bestaat dat de mutante zebravissen die in dit project gegenereerd worden een progressief hematologisch of fenotype zullen
vertonen, eventueel afhankelijk van het specifieke type mutatie dat ingebracht wordt. Gebaseerd op de symptomen in patiënten veronderstellen
we dat dit tot een matig ongemak kan leiden. De dieren zullen ofwel geëuthanaseerd worden voor histologische en moleculair biologische
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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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. Uit klinische data van patiënten is gebleken dat
verlies van PARN leidt tot multi-systemische effecten, welke niet in vitro bestudeerd kunnen worden. 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 lijnen die nodig zijn voor dit project te genereren en
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het juiste genotype te vinden dat geselecteerd zal worden voor de instandhouding van deze lijnen. De voorgestelde aantallen geven de optimale
proefdieren gebruikt worden.
balans weer om de grootste zekerheid te hebben dat de gewenste genotypes bekomen zullen worden met het minimum aantal dieren.

3.Verfijning (maximaal 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 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 vroege stadia van ontwikkeling, voor de larven zich
autonoom beginnen voeden, wanneer de embryo’s doorzichtig zijn. Daardoor kan het eventueel ook mogelijk zijn om in de toekomst “highthroughput” in vivo experimenten uit te voeren in deze vroege ontwikkelingsstadia om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De vissen die verder opgegroeid worden tot de adulte leeftijd zullen dagelijks worden opgevolgd door het verzorgingspersoneel, en bij tekenen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren van zwaar ongemak of lijden (abnormaal gedrag: verlies van balans, verstoord zwemgedrag, onvermogen om te eten, of andere externe
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum tekenen van pijn of ongemak: bloedingen, laesies, misvormingen) zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
te beperken.

587
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar leverschade ten gevolge van alcohol in een muismodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

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

Leverschade, alcohol

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Leverfalen door overmatig alcoholgebruik gaat gepaard met celdood en ontsteking. In dit onderzoek willen we nagaan welke vormen van
celdood betrokken zijn bij leverfalen door alcoholverbruik.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ontrafelen van de rol van verschillende vormen van celdood in alcoholisch leverlijden kan leiden tot nieuwe therapeutische mogelijkheden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Ongeveer 786 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?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De gezondheid van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd (observatie van het gewicht, eten, drinken, gedrag…). Indien de muizen ernstig
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren lijden vertonen worden ze geëuthanaseerd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

588
Niet-technische titel van het project

Onderzoek of een GABRA2 mutatie de inhiberende neurotransmissie in de hersenen dempt en zo tot West syndroom leidt.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/03/2020; 5 jaar

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

GABRA2, epilepsie

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

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 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 Clpermeabele ionenkanalen die synaptische remming in de hersenen mediëren. Hier onderzoeken we de link tussen deze mutatie en West
syndroom.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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 mutante 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57Bl/6J muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

261 C57Bl/6J muizen in totaal: 147 wild-type en 114 GABRA2 mutante 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 lot van de dieren na het project?

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 worden in terminale experimenten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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 261 muizen worden zullen gebruikt voor het uitvoeren van de experimenten in dit project. Deze aantallen werden geschat op
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk basis van gelijkaardige experimenten uitgevoerd door een andere onderzoeksgroep.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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. Bij chirurgische ingrepen zal
algemene anesthesie toegepast worden. Cervicale dislocatie zal worden gebruikt om de muizen te euthaniseren. De dood wordt geverifieerd
door cervicale dislocatie uit te voeren. Deze methode veroorzaakt de minste hoeveelheid ongemak en angst.

589
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van nanobody gebaseerde CARs voor de behandeling van solide en vloeibare maligniteiten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/04/2020; 4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

T cel, chimere antigen receptor, lymfoom, leukemie, tumor, multiple myeloom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Hoewel CAR T cellen in de behandeling van leukemie al hun sterk curatief potentieel getoond hebben, blijven de successen in solide tumoren
uit. De gelimiteerde therapeutische werking is het gevolg van de typische tumor micro-omgeving en de aanwezigheid van nadelige regulatoren
van CAR T cel respons. We bestuderen de verschillen in CAR T cel respons in zowel solide en liquide tumoren. En trachten op deze manier de
optimale CAR te ontwikkelen voor de behandeling van beide soorten maligniteiten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Kanker is één van de grootste oorzaken van sterfte in België. In het labo hebben we een receptor ontwikkeld die specifiek kankercellen kan
herkennen en elimineren. Indien de experimenten succesvol zijn, kunnen we bepalen welke receptor het best werkt voor solide tumoren maar
ook voor vloeibare tumoren. Daarnaast gaan we ook kunnen bepalen wat de basis is van het slagen of falen van CAR T cel therapie bij solide
tumoren. Deze resultaten kunnen de basis vormen voor een klinisiche studie bij patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis, afkomstig van eigen kweek.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
Dieren kunnen gewicht verliezen of verlamd geraken. Graad: matig. Dieren worden op het einde van het project geëuthanaseerd door middel
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
van cervicale dislocatie.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Celculturen zijn geen 100% accurate representatie van het ziektebeeld in een patiënt. Kanker is een complexe interactie tussen verschillende
componenten, cellen en weefsels en in een driedimensionale structuur. Daarnaast bezit de tumoromgeving typsiche kenmerken zoals een lage
aanwezigheid van nutriënten, zure omgeving, lage zuurstofconcentratie,... die moeilijk na te bootsen zijn in celculturen. Verder willen we ook zo
goed mogelijk de patiënt situatie benaderen door gebruik te maken van patiënten materiaal. Cultuur van patiënten materiaal is zo goed als
onmogelijk in celcultuur.

De groepen worden bewust klein gehouden (maximaal vijf muizen per groep). Uit ervaring weten we dat vijf muizen per groep voldoende zijn om
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistisch significante resultaten te bekomen. Experimenten worden maximaal drie maal herhaald waardoor het totaal aantal gebruikte dieren
laag wordt gehouden. Controle groepen worden bewust nog kleiner gehouden en tot een minimum beperkt.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Men maakt gebruik van muizen die geen functioneel immuunsysteem hebben. Door de afwezigheid van een functioneel immuunsysteem kunnen
humane cellijnen en immuuncellen geïnjecteerd worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Dieren zullen strikt worden opgevolgd en bij tekenen van pijn, ongemak of te grote tumorale lading zullen de dieren onmiddellijk opgeofferd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

590
Niet-technische titel van het project

Opzetten van muizen getransplanteerd met maligne tumoren van patiËnten en het gebruik van deze muizen om het tumor dodend vermogen te
testen van het immuun systeem van de patiënt na vaccinatie met een antitumoraal vaccin

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PDX muizen (patient-derived xenograft), immunotherapie, kanker,

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)

Aantonen dat patiënten die gevaccineerd werden tegen tumorantigenen effectief immuuncellen hebben die hun tumor kunnen herkennen en
aanvallen

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

in vitro kunnen we aantonen dat de patient na vaccinatie al dan niet een immuunreactie heeft opgestart die het vaccin herkent. We kunnen
evenwel niet aantonen dat die immuun respons ook de tumorcellen van de patient herkent. Met deze proeven in muizen zullen we in staat zijn na
te gaan of deze immuun respons ook de tumorcellen van de patient hereknt en de tumorcellen kan afdoden. Dit is van enorm belang in het
interpreteren van de efficaciteit van dit nieuw vaccin dat in het kader van een klinische studie wordt ontwikkeld en uitgetest.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

mus musculus

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240

In het kader van de handelingen die met de dieren
de dieren ontwikkelen tumoren waaraan ze uiteindelijk kunnen sterven. Om deze reden hebben we humane eindpunten gedefinieerd waardoor
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
onnodig lijden wordt voorkomen. De dieren worden na de proef afgemaakt.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We kunnen in vitro geen tumorcellen opgroeien die de eigenschappen die ze hadden in de patiënt, behouden. Om deze reden kweken we die op
in vivo en zullen we the immuun respons hiertegen ook in vivo testen

We gebruiken slechts een minimaal aantal proefdieren per experimentele conditie, 5 per conditie. Dit zorgt ervoor dat duidelijke verschillen in
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tumorgroei statistisch significant zullen zijn
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze NSG muizen zijn heel zwaar immuun deficiënt waardoor ze humane tumorcellen en humane immuuncellen niet afstoten. Dit stelt ons in
staat om deze muizen te gebruiken voor de studie van humane celinteracties in het proefdier. De muis is de enige diersoort waarin dergelijke
proeven mogelijk zijn

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
dagelijkse monitoring op humane eindpunten; chirurgie onder algemene anesthesie
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

591
Niet-technische titel van het project

Karakterisering van een nieuwe humane onconventionele T-cel populatie in de thymus en zijn afstammelingen in navelstrengbloed

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/11/2019; 4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Onconventionele T-cel, T-cel ontwikkeling, thymus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Dit onderzoek betreft een onderzoek naar een humane T cel populatie die wij voor het eerst hebben beschreven in de thymus en
navelstrengbloed: de thymus innate T cells (TITC). We vermoeden dat deze populatie autoantigenen herkent en daarvan gebruik makend
stressed cells zoals kankercellen herkend en dood maakt. Concreet wil dit onderzoek de volgende vraagstellingen beantwoorden:
1. Eens die cellen de thymus verlaten, naar welke organen gaan deze cellen (weefsels, lymfeklieren) en welke eigenschappen verkrijgen ze
(fenotype, gentranscriptie). Zijn de cellen die we in navelstrengbloed vinden afstammelingen van de thymuspopulatie?
2. in de thymus: welke genen zijn specifiek nodig om die populatie te verkrijgen. We zien dat bijvoorbeeld het gen IKZF2 hoog tot expressie
komt: is dit gen nodig voor de differentiatie naar TITC cellen ?
3 Is de aanwezigheid van een antigen in de thymus noodzakelijk voor T cel receptor stimulatie en differentiatie naar de TITC lineage.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We vermoeden dat deze TITC populatie autoantigenen herkent en daarvan gebruik makend stressed cells zoals kankercellen herkent en dood
maakt. Het bestuderen van deze populatie kan bijdragen tot de huidige immunotherapie in verschillende opzichten: is deze nieuwe Tcelpopulatie in het bijzonder bekwaam in het doden van getransformeerde tumorcellen met weinig mutaties die autoantigenen tot expressie
brengen? Hoe speelt de ontwikkeling in de thymus hierbij een rol, door de expressie van specifieke genen en/of de aanwezigheid van antigenen
in de thymus? Migreert deze populatie meer naar specifieke organen (in tegenstelling tot conventionele T-cellen die migreren naar de
lymfeknopen), waar ze een rol spelen in de immuunreacties tegen solide tumoren?

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

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?

De proefdieren zullen door de eerdere manipulaties (inspuiten van specifieke humane immuuncellen) niet meer bruikbaar zijn voor andere
experimenten. De muizen worden regelmatig opgevolgd door het meten van het lichaamsgewicht, observatie van de vacht en van het gedrag
om na te gaan of de injectie van de T-cellen xenogene Graft versus Host (GvH) reacties veroorzaakt. In voorgaande experimenten werden geen
GvH reacties geobserveerd en gezien het lage aantal cellen dat geïnjecteerd wordt, verwachten we die ook nu niet. De verwachte ernstgraad
van de dierproef is licht. De experimenten vereisen dat de dieren gedood worden voor verdere analyse van de verschillende organen, dit
gebeurt via cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien we geen in vitro assay hebben om vanuit stamcellen TITC cellen te maken, onderzoeken we de ontwikkeling van de TITC cellen in
NSG muizen. We hebben reeds aangetoond dat na injectie van hematopoëtische stamcellen in NSG muizen zowel conventionele T cellen als
TITC cellen worden geproduceerd. Ook voor het tegelijk volgen van de TITC cellen naar verschillende weefsels, is geen in vitro assay
beschikbaar.

Uit voorgaande experimenten weten we het aantal proefdieren die nodig zijn per experimentele conditie om genoeg cellen te kunnen
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk recupereren voor verdere analyses. Zo wordt vermeden dat een overmaat aan proefdieren wordt gebruikt.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er wordt gebruikt gemaakt van immuundeficiënte muizen om te voorkomen dat de geïnjecteerde humane stamcellen of T cellen worden
vernietigd door het immuunsysteem van de muis.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Dagelijkse monitoring op humane eindpunten (daling van het lichaamsgewicht met 25%, uiterlijke kenmerken van lijden: onverzorgde vacht,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren anergie, hunched back,…)
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

592
Niet-technische titel van het project

Lokale activatie van een aanvalsonderdrukkende stof met fotofarmacologie als mogelijke behandeling voor epilepsie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

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

Adenosine, epilepsie, fotofarmacologie

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

In dit project zal de mogelijkheid getest worden om met gebruik van fotofarmacologie inactieve vormen van adenosine A1 receptor agonisten
lokaal in de hersenen te activeren met licht en op deze manier epileptische activiteit te beïnvloeden. Eerst zal het effect van de lokale activatie
van deze agonisten in de hersenen onderzocht worden en zal er gekeken worden of deze stoffen systemisch kunnen toegediend worden. Dan
zal de anti-epileptische werking van deze fotofarmacologische agonisten in diermodellen worden getest.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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. Als adenosine A1 receptor agonisten lokaal kunnen geactiveerd worden in de
hersenen via fotofarmacologie kan deze techniek mogelijks een oplossing bieden voor deze patiënten met medicatie-resistente epilepsie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

n = 312

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 deze experimenten gebeuren de 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 en dat de dieren de eerste dagen na de implantaties wat ongemak ondervinden. De dieren
worden geëuthanaseerd op het einde van de experimenten.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit project omvat experimenten waarbij getest wordt of fotofarmacologie in vivo gebruikt kan worden om hersenactiviteit en epileptishe aanvallen
te beïnvloeden in intacte hersenen. Hiervoor hebben we dus nood aan organismen waarvan de hersenen voldoende groot zijn, beschreven in
stereotactische coördinaten en waarvan de structuren homoloog zijn aan die van de menselijke hersenen. De niet-primaat diersoort die ook hier
best aan voldoet is muis. Tot op heden bestaan er nog geen alternatieven om 3D structuren met spontane epileptische aanvallen te bestuderen.
.

Aan de hand van statistische analyses werd berekend welk minimum aantal proefdieren nodig is per groep om significante effecten te kunnen
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantonen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 project moeten interventies gebeuren in specifieke regio's van hersenen in een gevalideerd model voor epilepsie. Dit betekent dat de
hersenen voldoende groot moeten zijn en dat er een stereotactische atlas moet beschikbaar zijn van de hersenen. Dit is het geval bij de muis.
Bovendien bestaat er bij de muis een gevalideerd model voor epilepsie dat heel frequent gebruikt wordt bij translationeel onderzoek.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Eerst wordt er voor gezorgd dat de dieren gewend raken aan omgevingsgeluiden (menselijke stemmen) om op die manier stress te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verminderen. Dagelijks zal er visueel naar tekenen gezocht worden van pijn zoals het krommen van de rug, dehydratatie en gewichtsverlies.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Preklinische evaluatie van nervus vagus stimulatie als therapeutische mogelijkheid voor multiple sclerose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 oktober 2020 t.e.m. 30 september 2024

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

multiple sclerose, experimental autorimmune encephalomyelitis, vagal nerve stimulation, Lewis rat

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)

In ons onderzoeksproject willen we het effect van VNS in gevalideerde preklinische onderzoeksmodellen voor MS onderzoeken. Het doel is om
na te gaan in welke mate VNS een immunomodulerend effect heeft in een MS model. Daarnaast beogen we ook om na te gaan of VNS een
protectief effect kan uitoefenen tegen demyelinisatie en neurodegeneratie in een MS model.
Daarnaast willen we ook de techniek van chemogenetische activatie van de LC nader onderzoeken als alternatieve behandelingsoptie voor
inflammatie 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)

De uiteindelijke doelstelling is om een nieuwe therapie te ontwikkelen voor patiënten met MS, waarbij we hopen op een kostenefficiënte therapie
met ofwel een langdurig immunomodulerend effect, ofwel een neuroprotectief effect. Gezien VNS bewezen veiligheid en kostenefficiëntie heeft
in epilepsie, achten we de kans reëel in dat deze factoren ook bij MS patiënten van toepassing kunnen zijn. Bijkomend voordeel tegenover
huidige therapeutica zijn de mogelijke impact op de neurodegeneratie en progressie. Indien een positief effect van VNS wordt geobjectiveerd,
kunnen klinische studies verantwoord worden en gezien de expertise in het UZG met deze techniek zou een translatie naar klinische studies
mogelijk zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten (Lewis ratten)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

170

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 de experimenten zullen volgende handelingen worden verricht op de proefdieren: implantatie van een nervus vagus stimulator via operatie,
neurostimulatie via de nervus vagus stimulatie, inductie van experimentele autoimmune encefalomyelitis, injectie van een virale vector in de
locus coeruleus, inductie van een toxische demyelinisatie door lysolecithine. Het effect van de inductie van de encefalomyelitis of toxische
demyelinisatie. zal ontstaan van een handicap met vnl. verlammingsverschijnselen (en zelden urine incontinentie) zijn. Door de neurostimulatie
en virale vector injectie zal er vooral een negatief effect door de ingreep zijn (operatie). Door de handelingen die gesteld zullen worden met de
proefdieren verwachten we een ernstige graad van ernst. Het lot van alle dieren zal euthanasie zijn. Dit gebeurt met een overdosis pentobarbitalinjectie (180 mg/kg) onder verdoving (isofluraan 5%). Na stoppen van de ademhaling door de overdosis pentobarbital, wordt een transcardiale
perfusie uitgevoerd met PBS en paraformaldehyde 4%.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieven waarbij er geen dieren worden gebruikt aangezien deze studie de in vivo pathway van de nervus vagus beschouwt en
het effect van manipulatie van deze pathway op verschillende organen en globale ziekte-evolutie bestudeerd, dit kan niet in vitro
gereconstrueerd worden.

Voorafgaand bestuderen van studies die een monofasisch EAE model op Lewis ratten gebruikten en die therapeutische interventies voor MS
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk testten met vergelijkbare technieken en klinische eindpunten nagaan. Door een vergelijkbaar opzet te gebruiken un de eerste 3 proeven
beperken we optimalisatiue en dus het aantal nodige proefdieren ook. Ook nagaan van studies over het lysolecithine toxische demyelinisatie
proefdieren gebruikt worden.
model en nagaan hoeveel proefdieren noodzakelijk 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.

Keuze van ratten owv praktische redenen en meeste expertise ivm VNS implantatie in ratten. Het monofasische EAE model in Lewis ratten is
een veelgebruikt model, vrij eenvoudig en reproduceerbaar met homogene en monofasische ziekteopstoot en hoge susceptibiliteit. Door de
beperkte variabiliteit in ziekteverloop kan het aantal proefdieren beperkt worden. Vrouwelijke Lewis ratten zouden minder ernstige EAE en
minder bijwerkingen krijgen dan mannelijke. Het lysolecithine toxische demyelinisatie model is hoog reproduceerbaar en goed gekend dus
minder optimalisatie en minder proefdieren nodig.

Verklaar de maatregelen die 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 gewicht en (on)gezond gedrag worden opgevolgd. Ongezond gedrag omvat onvoldoende grooming, tekenen van stress en/of pijn (te zien
aan hunched back, rechtopstaande rugharen, agressie, ...). Wanneer de dieren een belangrijke handicap bereikt hebben door EAE, vanaf CS 3,
wordt er extra aandacht besteed aan voeden en drinken geven van de dieren, tweemaal daags op moment van klinische observatie. De kooi
wordt tevens uitgerust met een drinkbus met verlengstuk, zodat deze makkelijk te bereiken is. Voedsel wordt op de bodem klaargelegd, zodat dit
altijd te bereiken is.
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Niet-technische titel van het project

Meten van hersenactiviteit bij proefdieren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

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

elektro-encephalografie, intracerebrale injectie, standaardprocedures

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Als neurologisch labo gespecialiseerd in elektro-encefalografische (EEG) metingen van de hersenactiviteit wordt ons op regelmatige basis door
externe partijen (andere universiteiten, farmaceutische firma’s) gevraagd deze metingen uit te voeren op hun muizen en/of ratten. Omdat de
technieken voor het stereotactisch implanteren van elektroden in de hersenen en het intracerebraal injecteren van compounds tot de
standaardprocedures behoren die zeer frequent worden uitgevoerd in ons labo vragen wij uw goedkeuring hiervoor aan zodat naar deze
procedure kan verwezen worden door onze onderzoekspartners biuj hun aanvraag bij het lokaal ethisch comité.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als in ons labo hersenactiviteit gemeten wordt bij proefdieren gebeurt dit altijd in het kader van biomedisch onderzoek. De vraagstelling en het
onderzoeksdoel hangen af van het project van de externe partijen die beroep doen op onze expertise met EEG metingen, in de meeste gevallen
zal dit onderzoek naar neurologische aandoeningen betreffen. Gezien registratie van hersenactiviteit door middel van EEG metingen essentieel
is in onderzoek naar zo goed als alle neurologische aandoeningen kan het standaardiseren van deze procedure de efficiëntie bij deze soort
experimenten bevorderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

rat, muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

rat: 150, muis: 150

In het kader van de handelingen die met de dieren
Bij deze procedures gebeuren de operaties onder volledige verdoving. Pijnstilling wordt toegepast kort voor en tot drie dagen na de operatie. Bij
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
de eventuele toediening van intraperitoneale injecties ter behandeling kunnen de dieren een lichte mate van pijn ervaren. De dieren worden
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
geëuthanaseerd op het einde van de experimenten.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Deze standaardprocedure heeft betrekking tot experimenten waarbij interventies worden uitgevoerd in de hersenen. Hiervoor hebben we dus
nood aan organismen waarvan de hersenen voldoende groot zijn, beschreven in stereotactische coördinaten en waarvan de structuren
homoloog zijn aan die van de menselijke hersenen. De niet-primaat diersoorten die hier best aan voldoen zijn rat en muis. Tot op heden bestaan
er nog geen alternatieven om 3D neuronale netwerken en structuren te bestuderen.

Voor de berekening van het aantal proefdieren zal voor elk experiment zo goed als mogelijk een powercalculatie worden uitgevoerd om het
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantal benodigde proefdieren te berekenen. Indien onvoldoende gegevens hiervoor beschikbaar zijn zal steeds gestart worden met een
pilootproef om de effectsize en het aantal benodigde dieren te berekenen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 project moeten interventies gebeuren in specifieke regio's van de hersenen. Dit betekent dat de hersenen voldoende groot moeten zijn en
dat er een stereotactische atlas moet beschikbaar zijn van de hersenen. Dit is het geval bij muis en rat.

Verklaar de maatregelen die 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 eerst voor gezorgd dat de dieren gewend raken aan omgevingsgeluiden (menselijke stemmen) om op die manier stress te
verminderen.Om na te gaan of de dieren geen pijn ondervinden zal dagelijks visueel naar tekenen van pijn gezocht worden 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.

595
Titel van het project
Onderzoek naar het tolerogeen effect van AcTaferons in DSS-geïnduceerd inflammatoir darmlijden
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

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

4 jaar
cytokine, colitis
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen

neen
Bepaalde cytokines hebben sterke immuun-regulerende eigenschappen maar kunnen momenteel
enkel beperkt gebruikt worden voor behandeling van patiënten omwille van hun toxische
neveneffecten. Wij hebben in vitro 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 naar specifieke
immuuncellen waardoor systemische nevenwerkingen afwezig zijn. In dit project willen we in colitis
modellen in de muis aantonen dat deze gemodificeerde cytokines het ziektebeeld van colitis kunnen
uitstellen en dempen.
Op basis van in vitro studies op cellen beloven onze verzwakte-maar-specifiek-getargete cytokines een
krachtig immuunregulerend middel te kunnen worden dat bovendien goed verdragen zou worden door
de patiënt. Aangezien de huidige cytokine-gebaseerde geneesmiddelen op de markt beperkt zijn wat
betreft hun dosering, en bovendien in lagere doses een uitgesproken nevenwerkingen vertonen, zou
dergelijk geneesmiddel een grote stap vooruit betekenen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is 697 muizen
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.

Enkele dagen na inductie van colitis verliezen de muizen gewicht en kan de stoelgang losser of
bloederig worden. Op latere tijdspunten is de ziekte doorgaans gestabiliseerd en herstelt terug. Onze
verzwakte cytokines, die we wensen aan te wenden om het colitis ziektebeeld uit te stellen en/of te
dempen, veroorzaken geen neveneffecten, in tegenstelling tot de cytokines die momenteel in de kliniek
gebruikt worden. Humane eindpunten worden gehanteerd als grenzen worden overschreden.

Levende organismen, en zeker hun uitgebreid immuunsysteem en interactie met verscheidene soorten
darmcellen en darmbacterien, zijn complexe systemen met een nauwe wisselwerking tussen veel
verschillende compartimenten. Die complexiteit kan moeilijk gesimuleerd worden door in vitro
experimenten. We willen nagaan welk effect de gemodificeerde cytokines hebben op zowel de
immuuncellen zelf, als op verscheidene darmcellen. Dit kan enkel verwezenlijkt worden in
dierenmodellen. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de mogelijke neveneffecten.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Op basis van gepubliceerde data in analoge in vivo studies nemen we het absolute minimum aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het dieren die nodig zijn om statistisch significante resultaten te bekomen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
De muis is het laagst geklasseerde en meest gebruikte dier in MS studies omwille van z’n kleine taille,
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en snelle voortplanting, vele gemeenschappelijke kenmerken met de mens en beschikbare relevante
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd transgene muismodellen.
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 De muizen worden dagelijks opgevolgd, inclusief het weekend, en ge-euthanaseerd van zodra er
(pijn) dieren te minimaliseren.
tekenen zijn van zwaar lijden zoals lichaamstemperatuur <28°C, >20% gewichtsverlies,
locomotorische problemen of moeilijkheden om te eten of drinken.
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Niet-technische titel van het project

Studie van de invloed van rood en verwerkt vlees metabolieten op dikke darmkanker met behulp van intestinale organoïden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

dikke darmkanker, organoïden, rood en verwerkt vlees, metabolieten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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 is al lang bekend dat er een correlatie bestaat tussen een hoge consumptie van rood/verwerkt vlees en het risico op colonkanker. De
onderliggende mechanismen die zich afspelen op het niveau van de darmcellen en de darm-omgeving zijn echter nog niet bekend. Met
betrouwbare modellen proberen we die omgeving na te bouwen in het labo. Hiervoor willen we darmcellen isoleren uit muizen, die vervolgens in
het labo opgekweekt worden en mini-darmen vormen. Deze zogenaamde organoïden lijken zeer sterk op het orgaan van oorsprong, zowel
morfologisch als functioneel. We zullen de organoïden blootstellen aan componenten die gelinkt zijn met de consumptie van rood vlees in een zo
relevant mogelijke set-up (zijnde lange termijn blootstelling aan realistische concentraties), en volgen de reactie van de organoïden op in termen
van morfologie, energie metabolisme, genexpressie ... Met die informatie hopen we betere adviezen te kunnen geven rond rood vlees
consumptie.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het tot stand brengen van dit model is een nieuwe manier om het menselijk lichaam te simuleren en te bestuderen. Omdat er met geïsoleerd
weefsel gewerkt wordt, liggen de organoïden dichter bij de werkelijke situatie dan de cellijnen die nu veel gebruikt worden. Daardoor is de output
die we zullen krijgen met dit model een ideale aanvulling op de huidige modellen, en zullen de conclusies sterker zijn. Als we meer inzicht krijgen
in hoe dieet en specifiek rood/verwerkt vlees een impact heeft op de darmcellen, kunnen we ook wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen
doen rond de consumptie ervan.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

We zullen gebruik maken van muizen van het type C57BL/6J, waarbij 1 groep de gewone 'wild type' muizen is, en 2 andere groepen genetisch
gemodificeerde varianten hiervan zijn. Deze laatste twee groepen zijn door hun mutatie meer vatbaar voor colonkanker, waardoor ze mogelijks
anders zullen reageren op de behandelingen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

40 van de wild type muizen, 35 van elk van de twee andere types. We hebben dus nood aan een totaal van 110 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 lot van de dieren na het project?

De dieren zijn in dit onderzoek nodig als donor van darmcellen. Dat wil zeggen dat er geen negatieve handelingen gebeuren tijdens het leven
van de dieren. Wild-type en mutante p53 muizen blijven gezond tot op het moment van de isolatie. Apc muizen daarentegen 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 erndtige bloedarmoede rond de leeftijd
van 20 weken (Heyer et al. 1999). In dit onderzoek zullen de muizen geëuthanaseerd worden op 8 weken en dus nog voor er macroscopische
tumorvorming optreedt. Omwille van de bloedarmoede die vanaf deze leeftijd wel al kan aanwezig zijn, wordt deze dierproef als ernstig
geklasseerd. Alle dieren (wild-type, Apc en mutante p53 muizen) worden op 8 weken geëuthanaseerd via cervicale dislocatie door een ervaren
persoon.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Deze in vitro systeem/opstelling is een van de beste manieren die voor handen zijn om de complexiteit van in vivo darmkanker na te bootsen.
Daarnaast hebben we nood aan het p53 mutante en Apc muizen om een beter beeld te krijgen van het effect van mutaties in deze ziekte. De
organoïden zijn op zich echter wel een manier van vervanging van een dierproef, omdat je de cellen gaat blootstellen aan allerlei behandelingen
en niet de dieren zelf. Op die manier kunnen we de negatieve handelingen voor de dieren minimaliseren, en ook het aantal dieren vermindert
hierdoor aanzienlijk.

Er wordt gebruik gemaakt van dieren die overblijven uit reeds opgezette kweekkoppels of dieren uit andere experimenten waarbij het zeker is dat
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de darmen niet aangetast zijn en de darmen niet nodig zijn. Door hergebruik van dieren hebben we geen extra proefdieren nodig en is
"vermindering" maximaal ingezet. Er werd bovendien een zo grondig mogelijke statistische analyse gedaan en er werd een uitgebreide
proefdieren gebruikt worden.
inschatting gemaakt van hoeveel dieren er nodig zijn voor elk deel van de experimenten, om met zo weinig mogelijk dieren toch betrouwbare
data te verzamelen.
3.Verfijning (maximaal 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 belangrijkste doelstelling van het experiment is het uitklaren van de mechanismen betrokken bij de correlatie tussen dieet en het risico op
colonkanker. Het gebruik van menselijk materiaal is echter niet vanzelfsprekend, zowel op vlak van isolatie als op vlak van cultuur (de
groeiomgeving van menselijke cellen is een pak complexer dan bij muizen). Vandaar dat in eerste instantie gekozen werd voor muis-materiaal.
Bovendien hebben we in het labo de nodige kennis om te werken met 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.

Naast de wettelijk verplichte huisvesting en verzorging zal het welzijn van de dieren dagelijks opgevolgd worden. Indien duidelijke tekenen van
distress optreden, zal het proefdier onverwijld op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - cervicale dislocatie door ervaren persoon).
De periode van huisvesting zal steeds geminimaliseerd worden om de mate van stress te beperken. De euthanasie zal gebeuren uit de buurt
van de andere muizen en steeds door een ervaren persoon.

597
Niet-technische titel van het project

Preklinische evaluatie van 2-[18F]FELP, een nieuwe speurstof voor aminozuren die gebruikt wordt in PET scans, waarmee we hoofd-hals
tumoren visualiseren in muizen met een correct werkend immuunsysteem

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/07/2020 - 01/07/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muismodel, hoofd-halskanker, immuuncompetente muizen, PET-scan, 2-[18F]FELP tracer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

Hoofd-halstumoren beslaan 5,5% van alle nieuwe kankers wereldwijd, en veroorzaakt morbiditeit en mortaliteit (sterfte), maar ook een
verminderde levenskwaliteit door problemen bij het slikken en spreken. De standaardtherapie bestaat uit een operatie, radiotherapie en/of
chemotherapie. Ondanks de ontwikkeling van nieuwe technieken is de overlevingskans niet merkbaar gestegen gedurende de voorbije 30 jaar.
Om de ontwikkeling van nieuwe anti-kanker technieken te steunen, moeten nieuwe PET-tracers (speurstoffen) overwogen worden. In deze
studie zal 2-[18F]FELP (een aminozuur speurstof) vergeleken worden met [18F]FET (idem), [18F]FAZA (een speurstof voor zuurstofarme regio’s)
en [18F]FDG (een speurstof voor glucose (suiker) metabolisme). Dit zal gebeuren a.d.h.v. een PET-gebaseerde groep en een CT-gebaseerde
groep. Radiotherapie zal gegeven worden aan muizen met een correct werkend immuunsysteem, en dit d.m.v. sub-volume boosting (ook wel
“dose painting by contours”) gebaseerd op PET.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met deze studie trachten we PET-gebaseerde beeldvorming van hoofd-halstumoren te optimaliseren. We vermoeden goede resultaten te
bekomen aan de hand van de nieuwe 2-[18F]FELP tracer voor PET. Wanneer deze studie significante resultaten vertoont, hopen we deze
techniek ook in de kliniek te kunnen gebruiken, om patiënten te helpen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C3H/HeN wildtype muizen. Deze zijn niet genetisch gemodificeerd (normale genen) en volledig immunocompetent (normaal werkend
immuunsysteem).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We opteren voor 20 muizen per groep. Dit komt uit op een totaal van 100 dieren, aangezien we 5 groepen hebben (FELP-PET, FET-PET, FAZAPET, FDG-PET and CT).

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 kunnen last hebben van hun tumor, vooral bij het eten of drinken. Dit leed wordt gecategoriseerd als ernstig. Wanneer de tumor echter
groter wordt dan 1 cm in eender welke dimensie, wordt het dier gedood op een pijnloze manier, zodat het leed tot een minimum beperkt wordt.
Euthanasie gebeurt door middel van cervicale dislocatie (→ wervelkolom/nek fractuur → onmiddelijke en pijnloze dood), waar de dieren zelf
niets van merken. Op het einde van de studie worden alle dieren gedood. Ze worden niet vrijgesteld voor adoptie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Na uitvoerig onderzoek in wetenschappelijke databanken, zijn we van mening dat er geen andere beschikbare methodes zijn voor dergelijke
beeldvormingsstudies. Dit is waarom we dieren willen gebruiken in deze studie. Het zou niet aanvaardbaar zijn om nieuwe beeldvormings- en
stralingstechnieken toe te passen op menselijke patiënten, zonder deze eerst grondig getest te hebben.

We gebruiken slechts 100 dieren (20 per groep), zodat we geen onnodig aantal dieren gebruiken. 100 dieren is echter een minimum om onze
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk resultaten toch statistisch relevant te houden, zeker wanneer we eventuele drop-outs (sterfte bvb.) in acht nemen. Een statistische bepaling is
gemaakt aan de hand van de applicatie GPOWER. GPOWER is een applicatie die het ideale aantal dieren weergeeft: niet te veel, maar wel
proefdieren gebruikt worden.
genoeg om goede 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.

Deze diersoort heeft zijn dienst al bewezen in eerdere experimenten met PET tracers, waardoor we opteren om dezelfde diersoort te gebruiken
als voorheen.

Verklaar de maatregelen die 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 dagelijks gecontroleerd door de verzorgers in het animalarium. Het dier wordt verdoofd met isofluraan of ketamine-xylazine bij
elke handeling (behalve het wegen). Hierdoor heeft het dier geen stress of pijn bij injecties of bij het scannen. Wanneer de tumor groter wordt
dan 1 cm in eender welke dimensie, wordt het dier gedood op een pijnloze manier, zodat het leed tot een minimum beperkt wordt. Het dier wordt
eveneens gedood wanneer het 20% van haar lichaamsgewicht verliest, of abnormaal gedrag vertoont, zoals afwezigheid van uiterlijke
verzorging, immobiliteit enzovoort.

598
Niet-technische titel van het project

Farmacokinetische studie over het verschil in de extensie van het half-leven van verschilende polymeer-proteïne complexen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 jaar

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

Farmacokinetiek, polymeer-proteine complex, half-leven extensie

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

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

ja

Behoud van soorten

ja

Hoger onderwijs of opleiding

ja

Forensisch onderzoek

ja

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

ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Het toevoegen van PEG ketens aan therapeutische proteïnen verlengt het half-leven van deze proteïnen, waardoor deze langer kunnen
circuleren in het lichaam alvorens afgebroken te worden. Aangezien het gebruik van deze PEG ketens de laatste jaren wordt tegengesproken
wegens veiligheidredenen, moet er gezocht worden naar nieuwe alternatieven om deze functie uit te oefenen. In deze study worden er 2
nieuwe complexen getest, waarbij er vergeleken wordt met de gouden standaard PEG en een negatieve controle. Aangezien dit polymeer
verschilt in grootte, polydispersiteit and hydrodynamische eigenschappen van voorheen geteste polymeren, kan er niet voorspeld worden wat
het farmacokinetisch gedrag zal zijn van deze molecules.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als er kan aangetoond worden dat deze polymeren het half leven van therapeutische proteïnen kunnen verlengen, zou deze technologie de
bestaande PEGylatie kunnen vervangen, wat voordelig is aangezien deze techniek in vraag wordt gesteld op basis van veiligheid en
immunogeniciteit. Dit zou op termijn kunnen leiden tot een verbetering van een techniek die de circulatie van verschillende soorten medicatie
kan verlengen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12

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

Elke muis zal geinjecteerd worden met een test compound of controle. Er zullen 6 bloedstalen van elke muis afgenomen worden over een
periode van 48 uur. De injectie en afnames zelf zullen voor het welzijn van de muizen onder verdoving gebeuren. De plaatsen voor
bloedafname kunnen wat geïrriteerd geraken. Tijdens de procedures zullen de muizen onder dicht toezicht blijven waarbij sterk zal gelet
worden op tekenen van pijn en stress. 72 uur na injectie zullen de muizen geëuthanaseerd worden waarna een laatste bloedafname door
cardiale punctie zal gebeuren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om te kunnen onderzoeken hoe een bepaalde molecule zich gedraagt in het lichaam, moet deze stof geïnjecteerd worden in een levend
wezen waarna bloedstalen de aanwezigheid van de compound kunnen weergeven. Dit kan niet gerepliceerd worden in vitro.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Per compound (4 in totaal) worden er 3 muizen geïnjecteerd. Aangezien muizen levende wezens zijn die onderling ook variabiliteit tonen, is 3
het laagste aantal muizen om een wetenschappelijk correcte uitspraak te kunnen maken. Minder dieren zouden een verkeerd beeld kunnen
geven over de resultaten aangezien er bij 1 of 2 muizen geen uitspraak kan gedaan worden over de variabiliteit.

3.Verfijning (maximaal 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 zijn de laagste diersoort die kan gebruikt worden voor een dierproef waarbij bloedafnames worden uitgevoerd.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

599
Niet-technische titel van het project

Studie van het ziekteverloop van spondyloartritis aan de hand van een muismodel dat spontaan artritis ontwikkeld (kweek)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

April 2020 - April 2024

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)

artritis, reumatologie

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

De doelstelling van dit project is het onderhouden van een kolonie dieren die gebruik kunnen worden in het fundamenteel en translationeel
onderzoek naar de rol van ondersteunde cellen in gewrichten en pezen bij de ontwikkeling van gewrichtsontesteking

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Door gebruik te maken van dit muismodel kunnen we diepere inzichten verwerven in het ontstaan van ontstekings-artritis, meer bepaald de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke impact van overmatige belasting op de ontwikkeling van bovengenoemde ziekte. De muizen in deze aanvraag dienen om voldoende kweek te
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project voorzien om proeven te kunnen uitvoeren.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

750 dieren

In het kader van de handelingen die met de dieren
Er worden geen specifieke handelingen met de dieren uitgevoerd, behalve identificeren van de dieren. Een deel van de dieren in deze kweek
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
zal spontaan artirits ontwikkelen, wat een milde vorm van lijden kan geven. De dieren worden wekelijks opgevolgd en van zodra zij een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
bepaalde score behalen, worden zij uit kweek gehaald en opgeofferd.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor de in vivo experimenten die zullen voortvloeien uit deze kweek zijn er momenteel nog geen alternatieven beschikbaar - per ethische
aanvraag zal deze afweging uiteraard opnieuw gemaakt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De aangegeven aantallen zijn de maximum aantallen dieren voor het onderhouden van de kolonie. De hoeveelheid kweek op een bepaald
moment wordt altijd afgesteld op de experimentele noden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien onze kennis van de immunologie en de scoring van artritis in de muis het beste beschreven zijn, is de muis de meest aangewezen
diersoort om ons in vivo onderzoek in uit te voeren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden dagelijks gecontroleerd door het personeel van de proefdierfaciliteit en 1x per week door één van de onderzoekers, waarbij
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ze een totalscore krijgen, gebaseerd op hun voorkomen, gedrag en artritisscore. Indien de maximale vooropgezette score bereikt wordt,
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
waarbij de dieren onnodig ongemak zouden ondervinden, worden de dieren met de behaalde score opgeofferd.
minimum te beperken.

600
Niet-technische titel van het project

Studie van van de rol van S100-eiwitten in 2 zelfontwikkelende modellen van artritis (kweek)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

April 2020 - April 2024

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)

artritis, reumatologie

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

De doelstelling van dit project is het onderhouden van een kolonie dieren die gebruik kunnen worden in het fundamenteel en translationeel
onderzoek naar de rol van S100-eiwitten bij de ontwikkeling van gewrichtsontesteking

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Door gebruik te maken van dit muismodel kunnen we diepere inzichten verwerven in het ontstaan van ontstekings-artritis, meer bepaald de rol
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke van S100-eiwitten op de ontwikkeling van bovengenoemde ziekte. De muizen in deze aanvraag dienen om voldoende kweek te voorzien om
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project proeven te kunnen uitvoeren.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

750 dieren

In het kader van de handelingen die met de dieren
Er worden geen specifieke handelingen met de dieren uitgevoerd, behalve identificeren van de dieren. Een deel van de dieren in deze kweek
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
zal spontaan artirits ontwikkelen, wat een milde vorm van lijden kan geven. De dieren worden wekelijks opgevolgd en van zodra zij een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
bepaalde score behalen, worden zij uit kweek gehaald en opgeofferd.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor de in vivo experimenten die zullen voortvloeien uit deze kweek zijn er momenteel nog geen alternatieven beschikbaar - per ethische
aanvraag zal deze afweging uiteraard opnieuw gemaakt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De aangegeven aantallen zijn de maximum aantallen dieren voor het onderhouden van de kolonie. De hoeveelheid kweek op een bepaald
moment wordt altijd afgesteld op de experimentele noden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien onze kennis van de immunologie en de scoring van artritis in de muis het beste beschreven zijn, is de muis de meest aangewezen
diersoort om ons in vivo onderzoek in uit te voeren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden dagelijks gecontroleerd door het personeel van de proefdierfaciliteit en 1x per week door één van de onderzoekers, waarbij
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ze een totalscore krijgen, gebaseerd op hun voorkomen, gedrag en artritisscore. Indien de maximale vooropgezette score bereikt wordt,
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
waarbij de dieren onnodig ongemak zouden ondervinden, worden de dieren met de behaalde score opgeofferd.
minimum te beperken.

601
Niet-technische titel van het project

Studie van het ziekteverloop van spondyloartritis aan de hand van een muismodel dat spontaan artritis ontwikkeld

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

April 2020 - April 2024

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)

artritis, reumatologie

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

De doelstelling van dit project is het onderhouden van een kolonie dieren die gebruik kunnen worden in het fundamenteel en translationeel
onderzoek naar de rol van darmontsteking bij de ontwikkeling van gewrichtsontsteking

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Door gebruik te maken van dit muismodel kunnen we diepere inzichten verwerven in het ontstaan van ontstekings-artritis, meer bepaald de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke impact van darmontsteking op de ontwikkeling van bovengenoemde ziekte. De muizen in deze aanvraag dienen om voldoende kweek te
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project voorzien om proeven te kunnen uitvoeren.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

750 dieren

In het kader van de handelingen die met de dieren
Er worden geen specifieke handelingen met de dieren uitgevoerd, behalve identificeren van de dieren. Een deel van de dieren in deze kweek
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
zal spontaan artirits ontwikkelen, wat een lichte vorm van lijden kan geven. De dieren worden wekelijks opgevolgd en van zodra zij een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
bepaalde score behalen, worden zij uit kweek gehaald en opgeofferd.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor de in vivo experimenten die zullen voortvloeien uit deze kweek zijn er momenteel nog geen alternatieven beschikbaar - per ethische
aanvraag zal deze afweging uiteraard opnieuw gemaakt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De aangegeven aantallen zijn de maximum aantallen dieren voor het onderhouden van de kolonie. De hoeveelheid kweek op een bepaald
moment wordt altijd afgesteld op de experimentele noden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Aangezien onze kennis van de immunologie en de scoring van artritis in de muis het beste beschreven zijn, is de muis de meest aangewezen
diersoort om ons in vivo onderzoek in uit te voeren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden dagelijks gecontroleerd door het personeel van de proefdierfaciliteit en 1x per week door één van de onderzoekers, waarbij
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ze een totalscore krijgen, gebaseerd op hun voorkomen, gedrag en artritisscore. Indien de maximale vooropgezette score bereikt wordt,
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
waarbij de dieren onnodig ongemak zouden ondervinden, worden de dieren met de behaalde score opgeofferd.
minimum te beperken.

Niet-technische titel van het project

Bepaling van het effect op tumorgroei van een monotherapie en een combinatie therapie in een uveaal melanoom model

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 jaar

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)

Uveaal melanoom, kanker, combinatie therapie, monotherapie, tumor

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

Uveaal melanoom is de meest voorkomende oogaandoening bij volwassenen, die momenteel enkel lokaal kan worden behandeld. Desondankt
ontwikkelt de helft van de patiënten uitzaaiingen die momenteel niet kunnen worden behandeld. In dit project wensen we een molecule die mee
zorgt voor de groei van de melanoomcellen en enkel in de kankercellen voorkomt te bestrijden. Aangezien kankercellen slim zijn en soms
ongevoelig kunnen worden voor een monotherapie, willen we nagaan of de combinatie van twee moleculen zorgt voor een versterkt en/of
verlengd effect op de verminderde tumorgroei.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Door uveaal melanoom proefdieren te gebruiken kunnen deze nieuwe therapeutica eerst uitgetest worden zonder directe schade aan uveaal
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke melanoom patiënten. Hierbij kunnen langdurige effecten van de behandeling(en) geëvalueerd worden. Positieve resultaten kunnen op langere
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project termijn leiden tot het gebruik van deze therapeutica bij uveaal melanoom patiënten.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Athymische naakte muizen, afkomstig van Charles River laboratories

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

180 muizen voor het gehele experiment

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

De proefdieren zullen uveaal melanoom ontwikkelen vooraleer de behandelingen (spuitjes) kunnen worden gestart. Hierdoor zullen de
proefdieren ongemakken hebben, waardoor de verwachte graad van ernst matig zal zijn. Na het experiment zullen de proefdieren euthanasie
ondergaan waarbij verdere analyses zullen worden uitgevoerd op de tumor, het bloed en organen zoals lever en milt om duidelijke conclusies
te kunnen maken inzake het effect van de behandelingen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De behandelingen die zullen getest worden op proefdieren werden voorheen uitgebreid getest op uveaal melanoom cellijnen. Aangezien
cellijnen een vereenvoudigde weergave zijn van de tumor complexiteit kunnen we niet besluiten dat de behandelingen even goed zullen
werken in een complexe tumor omgeving. Om een goede inschatting te kunnen maken of de behandelingen zouden kunnen worden gebruikt
voor uveaal melanoom patiënten zijn we genoodzaakt dit te testen in het voorgestelde proefdier.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om duidelijke conclusies te trekken over het effect van een behandeling hebben we een zeker aantal proefdieren nodig. We proberen dit
aantal tot een minimum te beperken, maar hierbij moet echter rekening gehouden worden dat niet alle proefdieren eenzelfde respons vertonen
op de behandeling(en). Door het raadplegen van de literatuur en expertise met voorgaande proefdierexperimenten hebben we getracht een
correct aantal proefdieren voorop te stellen. Het zou eveneens jammer zijn dat geen conclusies kunnen getrokken worden en het experiment
tot niets heeft geleid door het includeren van te weinig proefdieren.

3.Verfijning (maximaal 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 athymische naakte muizen die in dit project zullen gebruikt worden zijn een goed modelsysteem om een kankermodel te maken en nieuwe
anti-kanker behandelingen te testen. In de literatuur werd deze muizensoort eveneens gebruikt voor het maken van een uveaal melanoom
kankermodel waarbij andere anti-kanker behandelingen werden getest.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De proefdieren worden verdoofd vooraleer ze worden geïnjecteerd met uveaal melanoom cellen en tijdens de behandelingen. De proefdieren
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden eveneens op een verwarmplaat gehouden tijdens de verdoving zodat hun lichaamstemperatuur op peil wordt gehouden. De duur van
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
de verdoving wordt ook tot een minimum beperkt.
minimum te beperken.
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Titel van het project
Fc-AcTakines: optimalsiatie en toxiciteit
Looptijd van het project
2 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

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

kanker, immunologie, Type I IFN, AcTakine
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen

neen
We stellen een nieuwe kankerbehandeling voor die een alternatief kan vormen voor de
conventionele methoden die nu gebruikt worden. Deze laatste hebben nog vaak
ernstige neveneffecten en desondanks de vooruitgang blijven het sterftecijfer en de
resistentie hoog. Cytokines waaronder type I IFN, als immunotherapeutica kunnen hier
een antwoord bieden. Omdat klinische toepassing van de meeste cytokines echter
gelinkt is aan ernstige toxiciteit, beschrijven we in dit project AcTakines: gemuteerde
cytokines gekoppeld aan een specifiek target domein. Hierdoor blijven AcTakines
inactief wanneer ze in circulatie zijn en wordt hun activiteit pas onthuld na cel-specifieke
binding.
Het in vivo uitwerken van de beschreven strategie zal leiden tot een terugkeer van vele
cytokines naar klinische toepassingen. Specifiek voor dit project willen tegen het einde
van deze aanvraag klinische toepassing van specifiek gerichte AcTakines als antikanker behandeling mogelijk maken. We onderzoeken het gebruik van mRNA als
medicinaal product voor de in vivo translatie van de AcTakines naar ewit. Een proces
dat vele voordelen met zich meebrengt en mogelijks kan leiden tot een snelle en veilige
klinische translatie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is Tijdens dit project vragen we 641 wild type C57BL/6 muizen, 264 Balb/c muizen, 198
bij benadering het aantal van deze dieren?
NSG muizen aan en zowel 15 pMel als 15 OT-I muizen, die een transgene T cell
receptor bevatten tegen respectievelijk de tumor antigen gp100 als het model antigen
OVA.
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten 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.

Verwacht wordt dat tijdens therapeutische experimenten de dieren pijn en lijden zullen
ervaren als gevolg van tumor groei. Er wordt echter alles aan gedaan om discomfort tot
een minimum te beperken. Daarom indiceren we een milde/matige graad van
pijn/lijden. Alle dieren worden uiteindelijk opgeofferd enerzijds omwille van
therapeutische doeleinden, anderzijds omwille van analyse van tumor, milt, bloed,
lymfeknopen, ...
Er bestaan geen alternatieve methoden waarbij geen dieren gebruikt worden om de
doelstellingen van het project te realiseren. Bovendien zijn in vitro experimenten
kunstmatig en kunnen ze de immuun respons zoals deze bestaat in een organisme
niet/onvoldoende nabootsen. Het is de bedoeling om enkele vragen die moeilijk in een
ex vivo setting te beantwoorden zijn, te onderzoeken. De bevindingen uit dit onderzoek
zullen de inleiding vormen voor de klinische toepassing van de voorgestelde strategie.
De in vitro alternatieven zijn daarom ook niet extrapoleerbaar naar de klinische realiteit.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er zal gelet worden op het optimaal gebruik van de proefdieren en de bekomen data,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het eventueel in overleg met andere betrokken medewerkers of vorsers van andere
projecten. Meerdere analyses binnen hetzelfde experiment zullen uitgevoerd worden.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
Bovendien zullen zoveel mogelijk optimalisaties gebeuren op in vitro celculturen
alvorens naar proefdieren over te stappen. Gezien de omvang van het project en zijn
belang naar een klinische toepassing hopen wij het aantal aangevraagde proefdieren te
kunnen verantwoorden.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
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 muismodellen zijn sinds jaren in gebruik in het labo en zijn daarom gekend binnen
de dienst en zijn betrokken medewerkers. Bovendien heeft de proefleider jarenlange
ervaring. De beschreven dieren zijn wel gekend en gekarakteriseerd voor gebruik
tijdens immunologische onderzoeken. De dieren worden dagelijks gecontroleerd en de
nodige stappen worden ondernomen om pijn en ongemak te vermijden/tot een
minimum te beperken. Deze bevatten de aanwezigheid van voedsel en water in de kooi
alsook kortstondige verdoving of wondzorg na een chirurgische ingreep.
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Niet-technische titel van het project

Ontstaan van alcoholische leverziekte na vermageringschirurgie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na het beëindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alcoholic liver disease, fatty liver disease, obesity, bariatric surgery, gastric bypass

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)

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

neen

Recent onderzoek toonde aan dat mensen die vermageringschirurgie ondergingen (zoals een bypassoperatie) een verhoogde kans hebben
om later alcoholmisbruik te ontwikkelen. Onderzoek in ons centrum toonde aan dat deze patiënten een ernstige leverziekte kunen ontwikkelen,
en dat op jongere leeftijd dan het typisch alcoholisch leverlijden. In deze studie willen we via uitvoeren van bypassoperaties in muizen en het
toedienen van alcohol nadien onderzoeken wat de mogelijke mechanismen zijn van dit fenomeen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
De kennis verkregen via deze experimenten kan een stap zijn naar de ontrafeling van oorzakelijke mechanismen, en op termijn leiden tot het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen van gerichte behandelingen. Ook kan dit leiden tot een betere reflectie over preventie, zoals selectie van patiënten voor een
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project bypass, of gerichtere opvolging na chirurgie.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240 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?

We verwachten een ernstig lijden bij een deel van de muizen tijdens de proef. De muizen worden door het gebruikte dieet obees, wat
algemeen hun gedrag kan beïnvloeden (maar geen pijn veroorzaakt), wat een matig lijden vertegenwoordigt. Hierna ondergaan de muizen een
bypassoperatie, wat gedurende korte termijn ernstig lijden kan veroorzaken. Ten slotte krijgen de muizen herhaaldelijk alcohol toegdiend, wat
wegens de duur van het experiment matig tot ernstig lijden kan veroorzaken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om de complexe relatie tussen obesitas, vermageringsingrepen en de effecten van alcoholgebruik te onderzoeken is een diermodel
noodzakelijk, waarbij verschillende groepen met aan-of afwezigheid van deze factoren met elkaar vergeleken dienen te worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal behandelingsgroepen wordt beperkt gehouden om het totaal aantal dieren te verminderen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Verschillende technieken voor vermageringsoperaties werden nagebootst en op punt gesteld in muizen. Ook proeven met obesitas en alcohol
worden het vaakst in muizen uitgevoerd. Bovendien zijn onze analytische technieken, zoals de isolatie van verschillende celtypes,
gestandardiseerd voor gebruik in muizen, zodat dit de meest voor de hand liggende diersoort is om aan te wenden voor deze studie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het welzijn van de muizen wordt dagelijks gecontroleerd, waarbij nauw gelet wordt op tekenen van lijden, zoals gedragswijzigingen, uitdroging,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verminderde eetlust, futloosheid… Indien nodig worden de betreffende muizen uit hun lijden verlost. Op het einde van de proef worden de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
muizen eerst verdoofd om zo pijn en stress te beperken.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Een nieuw jeuk mechanisme

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 tot 31/12/2023

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

Jeuk, natrium kanaal

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Patiënten met een mutatie in Scn11a melden een dramatische vervorming van het jeukgevoel. We proberen de link tussen Scn11a en jeuk te
begrijpen door genetische en gedragsstudies bij muizen te combineren met elektrofysiologie en biochemie om te onthullen hoe signalen die
worden veroorzaakt door jeuksensoren van de huid naar het ruggenmerg reizen. Succesvolle voltooiing van onze doelen zal een startpunt
bieden om het mechanisme te verklaren dat ten grondslag ligt aan Scn11a-mutaties die pathologische jeuk veroorzaken, een noodzakelijke stap
om nieuwe therapeutica te ontwerpen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Chronische jeuk is momenteel moeilijk te behandelen vermits er niet altijd een duidelijk mechanisme geweten is. Dit onderzoek heeft als
uiteindelijke doel om nieuwe opties aan te reiken voor het behandelen van chronische jeuk.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis (mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Totaal 1110 (215 wild-type en 895 mutant 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?

Voor het grootste gedeelte van de muis handelingen verwachten we enkel lichte negative effecten vermits de handelingen slechts een
voorbijgaand ongemak veroorzaken dat compleet reversibel is. Voor de matig ernstige handelingen verwachten we ook geen lange-termijn
ongemakken vermits ook deze handelingen van voorbijgaande aard zijn. Na de experimenten zullen de dieren euthanasie (cervicale dislocatie)
ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Ons werk is om chronische jeuk te begrijpen. We gebruiken dieren omdat jeuk een complex gedrag is. Op dit moment is het niet haalbaar om in
vitro tests te genereren om krabgedrag van dieren na te bootsen. De muis heeft organen die vergelijkbaar zijn met die van mensen en het
genoom van deze soort is gemakkelijk te manipuleren, het heeft grote nestgroottes en is dus goed voor genetische studies, en het heeft een
relatief korte levensduur. Met betrekking tot sensorische waarneming zijn muizen de diersoort die het nauwst verwant is aan de fysiologie van
jeukgevoelige neuronen voor mensen.

We baseren onze muis aantallen op voorafgaande ervaringen waarin we geleerd hebben hoeveel dieren er nodig zijn om statistische relevantie
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te bereiken in dit onderzoek. Deze aantallen werden bereikt door het aantal muizen te berekenen dat nodig is om de lijnen te onderhouden en die
nodig zijn om kweken op te zetten voor het genereren van gepaste lijnen met als doel een betrouwbaarheidsinterval van tenminste 95% te
proefdieren gebruikt worden.
verkrijgen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Op dit moment is het niet haalbaar om in vitro tests te genereren om krabgedrag van dieren na te bootsen. De muis heeft organen die
vergelijkbaar zijn met die van mensen en het genoom van deze soort is gemakkelijk te manipuleren, het heeft grote nestgroottes en is dus goed
voor genetische studies, en het heeft een relatief korte levensduur. Met betrekking tot sensorische waarneming zijn muizen de diersoort die het
nauwst verwant is aan de fysiologie van jeukgevoelige neuronen voor mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De eventuele negative effecten op het welzijn van de dieren zijn minimaal en van voorbijgaande aard. Er wordt geen permanente schade
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren aangericht en experimenten worden beperkt in tijdsduur. Hierna wordt een volledig herstel verwacht dat opgevolgd wordt door verzorgers zodat
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum er, indien nodig, kan ingegrepen worden.
te beperken.

606
Niet-technische titel van het project

De rol van ZEB2 in AML

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/05/2020 voor een periode van 4 jaar

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

ZEB2, AML, PDX

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

nee

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

nee

Behoud van soorten

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

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

nee

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Bloedkanker is een veel voorkomend type kanker dewelke op dit moment behandeld wordt met agressieve chemotherapeutica. De overleving
bij volwassenen gediagnosticeerd met bloedkanker bedraagt slechts 50%. Daarnaast zijn de huidige chemotherapie behandelingen vaak erg
toxisch. In dit project willen we nagaan of een bepaald eiwit als nieuw doelwit kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van een nieuwe en
minder toxische behandeling voor bloedkanker bij volwassenen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we een nieuwe behandeling tegen bloedkanker 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 teruggedreven kunnen worden. Daarnaast kan deze behandeling
mogelijk in de toekomst ook de overleving van de patiënten verder verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

538 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei. Van zodra de muizen tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie ondergaan.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 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 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. Daarnaast zal gebruikt gemaakt worden van genetisch gemodificeerde muismodellen die toelaten om het
effect van 1 bepaald eiwit in een ziekte beeld verder te onderzoeken.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Er wordt nestmateriaal voorzien als kooiverrijking.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het
project

Onderzoek naar de functie van peesspecifieke macrofagen

Looptijd van het project (of
begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen
worden aan een retrospectieve
analyse (ja / nee)? Zo ja,
binnen welk tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 10
woorden / 100 karakters)

pees, macrofaag, tendinopathie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

neen

neen

Beschrijf de doelstellingen van
het project, bv. de
wetenschappelijke
onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische
noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Tendinopathie staat voor chronische pijn en dysfunctie door
overbelastingsletsels van pezen. De aandoening treft jonge, gezonde,
sportieve personen en is een belangrijke oorzaak van
arbeidsongeschiktheid. Op heden zijn behandelingsopties louter
symptomatisch en niet doeltreffend: er zijn geen behandelingen die de
oorzaak van tendinopathie aanpakken.
Immuun cellen worden teruggevonden in elk weefsel van ons lichaam,
waar ze helpen om de gezonde structuur en functie van het weefsel te
behouden (homeostase). Macrofagen zijn immuun cellen die beschadigd
weefsel verwijderen en weefselherstel promoten. Ze worden
teruggevonden in gezonde pezen en zelfs in grotere getale in beschadigde
pezen. Echter kennen we de rol van macrofagen in pezen niet.
Eerder beschreven wij unieke groepen macrofagen in pezen. Met dit
project, willen we verder bouwen op deze veelbelovende eerste resultaten
om verder inzicht te verwerven in hoe immuun cellen betrokken zijn in pees
homeostase en tendinopathie.

Beschrijf de mogelijke
voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000
karakters)

Begrip van de rol van macrofagen in gezonde en beschadigde pezen zal
leiden tot een beter inzicht in processen betrokken bij pees homeostase.
Deze kennis kan leiden tot de identificatie van factoren die adequaat
peesherstel voorspellen. Daarenboven kan het sturen van
macrofaagfunctie dienen als therapeutisch doelwit om pees herstel te
bevorderen.

Welke diersoorten zullen
gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van 298
deze dieren (opgesplitst per
soort)?
In het kader van de
handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten
voor de 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 meest ingrijpende behandeling van de dieren in dit project betreft de
peeschirurgie, waarbij een deel van de Achillespees wordt doorgesneden.
Dit is een vaak gebruikt model om peesherstel te bestuderen. De
verwachte graad van ernst is ‘gemiddeld’ aangezien de pees van de muis 2
weken na de ingreep hersteld is. De verwachte negatieve effecten voor de
dieren is postoperatieve pijn, welke behandeld wordt met pijnstillend
medicatie. Anderzijds verwacht met een functieverlies van het geopereerde
lidmaat, die van voorbijgaande aard is.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000
karakters)
Geef aan waarom het
noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode
kan gebruikt worden.

Onderzoek van humane weefselstalen is informatief, maar beperkt.
Verschillende factoren die peesherstel beïnvloeden zijn oncontroleerbaar,
wat het moeilijk maakt basismechanismen te identificeren. Daarnaast zijn
weefselstalen van pezen schaars en beperkt tot enkele stalen per jaar. Om
deze redenen zijn diermodellen essentieel. Daarenboven is het onmogelijk
de complexiteit van pezen na te bootsen in vitro of in lagere organismen,
wat het gebruik van hogere organismen noodzakelijk maakt.

2.Vermindering (maximaal
1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd
wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

We gebruiken maximaal 10 muizen per groep. Dit aantal is gebaseerd op
eerdere publicaties rond de gebruikte modellen en is bedoeld om het aantal
dieren per groep zo klein mogelijk te houden.

3.Verfijning (maximaal 1000
karakters)
Verklaar de keuze voor de
gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het
meest verfijnd is met
inachtname van de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Om twee redenen worden muizen gebruikt. Enerzijds zijn er gevestigde
protocollen m.b.t. peesexperimenten in muizen. Anderzijds zijn genetisch
gemodificeerde muizen voorhanden om specifieke macrofaagtypes op te
sporen en te manipuleren.

Verklaar de maatregelen die
Aan de muizen die peeschirurgie ondergaan, zal pijnstillende medicatie
zullen genomen worden om de toegediende worden om de postoperatieve pijn te verminderen.
negatieve effecten op het
welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende
schade) tot een minimum te
beperken.
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Titel van het project
Fc-AcTakines: optimalsiatie en toxiciteit
Looptijd van het project
2 jaar
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

kanker, immunologie, Type I IFN, AcTakine
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen

neen
We stellen een nieuwe kankerbehandeling voor die een alternatief kan vormen voor de
conventionele methoden die nu gebruikt worden. Deze laatste hebben nog vaak ernstige
neveneffecten en desondanks de vooruitgang blijven het sterftecijfer en de resistentie
hoog. Cytokines waaronder type I IFN, als immunotherapeutica kunnen hier een
antwoord bieden. Omdat klinische toepassing van de meeste cytokines echter gelinkt is
aan ernstige toxiciteit, beschrijven we in dit project AcTakines: gemuteerde cytokines
gekoppeld aan een specifiek target domein. Hierdoor blijven AcTakines inactief wanneer
ze in circulatie zijn en wordt hun activiteit pas onthuld na cel-specifieke binding.

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

Het in vivo uitwerken van de beschreven strategie zal leiden tot een terugkeer van vele
cytokines naar klinische toepassingen. Specifiek voor dit project willen tegen het einde
van deze aanvraag klinische toepassing van specifiek gerichte AcTakines als antikanker behandeling mogelijk maken. Hiervoor spelen we tijdens dit project in op
verlengde halfwaardetijd en daardoor verlengde actieve werking zonder aanwezigheid
van toxiciteit.

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.

Tijdens dit project vragen we 1500 wild type C57BL/6 muizen (waarvan 12 mannetjes),
1344 Balb/c muizen (waarvan 24 mannetjes) en 24 CD-1 muizen aan.
Verwacht wordt dat tijdens therapeutische experimenten de dieren pijn en lijden zullen
ervaren als gevolg van tumor groei. Er wordt echter alles aan gedaan om discomfort tot
een minimum te beperken. Daarom indiceren we een milde/matige graad van pijn/lijden.
Alle dieren worden uiteindelijk opgeofferd enerzijds omwille van therapeutische
doeleinden, anderzijds omwille van analyse van tumor, milt, bloed, lymfeknopen, ...
Er bestaan geen alternatieve methoden waarbij geen dieren gebruikt worden om de
doelstellingen van het project te realiseren. Bovendien zijn in vitro experimenten
kunstmatig en kunnen ze de immuun respons zoals deze bestaat in een organisme
niet/onvoldoende nabootsen. Het is de bedoeling om enkele vragen die moeilijk in een
ex vivo setting te beantwoorden zijn, te onderzoeken. De bevindingen uit dit onderzoek
zullen de inleiding vormen voor de klinische toepassing van de voorgestelde strategie.
De in vitro alternatieven zijn daarom ook niet extrapoleerbaar naar de klinische realiteit.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Er zal gelet worden op het optimaal gebruik van de proefdieren en de bekomen data,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het eventueel in overleg met andere betrokken medewerkers of vorsers van andere
projecten. Meerdere analyses binnen hetzelfde experiment zullen uitgevoerd worden.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
Bovendien zullen zoveel mogelijk optimalisaties gebeuren op in vitro celculturen
alvorens naar proefdieren over te stappen. Gezien de omvang van het project en zijn
belang naar een klinische toepassing hopen wij het aantal aangevraagde proefdieren te
kunnen verantwoorden.

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De muismodellen zijn sinds jaren in gebruik in het labo en zijn daarom gekend binnen de
dienst en zijn betrokken medewerkers. Bovendien heeft de proefdierleider jarenlange
ervaring. De beschreven dieren zijn wel gekend en gekarakteriseerd voor gebruik tijdens
immunologische onderzoeken. De dieren worden dagelijks gecontroleerd en de nodige
stappen worden ondernomen om pijn en ongemak te vermijden/tot een minimum te
beperken. Deze bevatten de aanwezigheid van voedsel en water in de kooi alsook
kortstondige verdoving of wondzorg na een chirurgische ingreep.
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Niet-technische titel van het project

Vereenvoudigde generatie van zebravis knock-in mutantlijnen met CRISPR / Cas9

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 April 2020 - 31 Maart 2024

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

zebravis, CRISPR/Cas9, knock-in

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

In dit project zullen we efficiënte protocollen voor CRISPR/Cas9-gemedieerde genoombewerking opstellen om zebravismodellen te genereren die
specifieke puntmutaties bevatten (knock-in). Het genereren van knock-in-modellen is technisch uitdagend, maar is een belangrijk doel, aangezien
knock-in-modellen betrouwbaardere modellen zouden kunnen zijn om bepaalde menselijke aandoeningen te bestuderen, die ook vaak worden
veroorzaakt door specifieke puntmutaties. De doelstellingen zijn:
(1) Evalueren van alternatieve methoden om CRISPR/Cas9-gemedieerde knock-in te bekomen.
(2) Gebruik van de geoptimaliseerde methoden voor:
- Klinische translationele toepassingen: beoordeling van het ziekteverwekkende karakter van geïdentificeerde varianten bij de mens, waarvoor
niet duidelijk is of ze daadwerkelijk ziekte veroorzaken
- Onderzoekstoepassingen: ontwikkeling van een relevant knock-in zebravismodel voor een bindweefselaandoening, aangezien knock-outmodellen de ziekte niet goed nabootsen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Sinds 2010 heeft onze afdeling een grote zebravisfaciliteit opgezet en verder uitgebreid om erfelijke bindweefselaandoeningen, kanker en
oogaandoeningen te bestuderen. De implementatie van robuuste en reproduceerbare knock-in-technologieën in zebravissen zal meer
informatieve ziektemodellen opleveren en preklinische farmacologische screening mogelijk maken. Daarnaast wil onze diagnostische faciliteit
deze technologieën graag vertalen naar klinische toepassingen en een pijplijn ontwikkelen voor snelle, systematische en kosteneffectieve testen
van causaliteit van varianten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 3625 (experiment) + 2000 (breeding)
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
De meerderheid van de dierproeven wordt uitgevoerd na het toedienen van een aangepaste dosis (anesthesie) of overdosis verdovingsmiddel
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
(euthanasie). Er wordt verwacht dat zij hiervan slechts gedurende een korte tijd een lichte vorm van pijn, lijden of angst zouden ondervinden.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De voornaamste doelstelling van dit project is het optimaliseren van methoden om relevante diermodellen te genereren. Vermits het einddoel van
het project rechtstreeks verbonden is aan proefdieronderzoek, is het noodzakelijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd in proefdieren. De keuze
voor zebravis wordt verduidelijkt in punt 3 (verfijning).

Gebaseerd op ervaring uit voorgaande projecten, wordt het aantal dieren per experiment zo laag als praktisch mogelijk gehouden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 zebravis (Danio rerio) is een gewerveld diermodel dat zich de laatste decennia ontpopt heeft als een zeer succesvol model om ziekten bij de
mens te bestuderen. Een groot deel van de moleculaire mechanismen tussen mens en zebravis is immers geconserveerd. Bovendien zorgen
een snelle ontwikkeling, groot aantal nakomelingen en kleine afmetingen ervoor dat de zebravis een uitermate geschikt model is wanneer een
groot aantal dieren nodig is om het experiment te doen slagen. Ten slotte zijn veel moleculaire technieken zoals CRIPSR/Cas gemakkelijker
toepasbaar in zebravis dan bijvoorbeeld muis.

Verklaar de maatregelen die 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 ongemak te minimaliseren: De vissen worden in een recipient gebracht met een oplossing van het anestheticum tricaine, een
specifiek anestheticum voor vissen. Afhankelijk van de dosis zijn de vissen verdoofd of sterven binnen enkele seconden na de toediening. Verder
worden alle vissen aanwezig in de zebravisfaciliteit dagelijks meerdere malen gecontroleerd bij het voederen (3x per dag). Er wordt aandacht
geschonken aan abnormaal gedrag (abnormale zwempatronen, afzondering van de school, ...) en fysieke afwijkingen (wondvorming, ...).
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Niet-technische titel van het project

Vereenvoudigde generatie van zebravis knock-in modellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 April 2020 - 31 Maart 2024

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

zebravis, CRISPR/Cas9, knock-in

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

In dit project zullen we efficiënte protocollen voor CRISPR/Cas9-gemedieerde genoombewerking gebruiken om zebravismodellen te genereren
die specifieke puntmutaties bevatten (knock-in) voor een recessieve vorm van cutis laxa. Het genereren van knock-in-modellen is technisch
uitdagend, maar is een belangrijk doel, aangezien knock-in-modellen betrouwbaardere modellen zouden kunnen zijn om bepaalde vormen van
cutis laxa te bestuderen, die ook vaak worden veroorzaakt door specifieke puntmutaties.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Sinds 2010 heeft onze afdeling een grote zebravisfaciliteit opgezet en verder uitgebreid om erfelijke bindweefselaandoeningen, kanker en
oogaandoeningen te bestuderen. De generatie van zebravis ziektemodellen voor cutis laxa via knock-in-technologieën zal meer relevante
ziektemodellen opleveren en preklinische farmacologische screening mogelijk maken. Deze zebravismodellen zullen ook een 'proof of
concept' vormen voor de ontwikkeling van een pijplijn voor snelle, systematische en kosteneffectieve testen van causaliteit van genvarianten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1200

In het kader van de handelingen die met de dieren
De meerderheid van de dierproeven wordt uitgevoerd na het toedienen van een aangepaste dosis (anesthesie) of overdosis verdovingsmiddel
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
(euthanasie). Er wordt verwacht dat zij hiervan slechts gedurende een korte tijd een lichte vorm van pijn, lijden of angst zouden ondervinden.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De voornaamste doelstelling van dit project is om relevante diermodellen te genereren. Vermits het einddoel van het project rechtstreeks
verbonden is aan proefdieronderzoek, is het noodzakelijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd in proefdieren. De keuze voor zebravis wordt
verduidelijkt in punt 3 (verfijning).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Gebaseerd op ervaring uit voorgaande projecten, wordt het aantal dieren per experiment zo laag als praktisch mogelijk gehouden.

3.Verfijning (maximaal 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 zebravis (Danio rerio) is een gewerveld diermodel dat zich de laatste decennia ontpopt heeft als een zeer succesvol model om ziekten bij
de mens te bestuderen. Een groot deel van de moleculaire mechanismen tussen mens en zebravis is immers geconserveerd. Bovendien
zorgen een snelle ontwikkeling, groot aantal nakomelingen en kleine afmetingen ervoor dat de zebravis een uitermate geschikt model is
wanneer een groot aantal dieren nodig is om het experiment te doen slagen. Ten slotte zijn veel moleculaire technieken zoals CRIPSR/Cas
gemakkelijker toepasbaar in zebravis dan bijvoorbeeld muis.

Verklaar de maatregelen die 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 ongemak te minimaliseren: De vissen worden in een recipient gebracht met een oplossing van het anestheticum tricaine, een
specifiek anestheticum voor vissen. Afhankelijk van de dosis zijn de vissen verdoofd of sterven binnen enkele seconden na de toediening.
Verder worden alle vissen aanwezig in de zebravisfaciliteit dagelijks meerdere malen gecontroleerd bij het voederen (3x per dag). Er wordt
aandacht geschonken aan abnormaal gedrag (abnormale zwempatronen, afzondering van de school, ...) en fysieke afwijkingen (wondvorming,
...).

611
Niet-technische titel van het project

Vereenvoudigde generatie van zebravis knock-in modellen voor osteogenesis imperfecta

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 April 2020 - 31 Maart 2024

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

zebravis, CRISPR/Cas9, knock-in

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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)

In dit project zullen we efficiënte protocollen voor CRISPR/Cas9-gemedieerde genoombewerking gebruiken om zebravismodellen te genereren
die specifieke puntmutaties bevatten (knock-in) in het COL1A2 gen die aan de oorzaak liggen van een dominante vorm van osteogenesis
imperfecta. Het genereren van knock-in-modellen is technisch uitdagend, maar is een belangrijk doel, aangezien knock-in-modellen
betrouwbaardere modellen zouden kunnen zijn om bepaalde vormen van osteogenesis imperfecta te bestuderen, die ook vaak worden
veroorzaakt door specifieke puntmutaties.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Sinds 2010 heeft onze afdeling een grote zebravisfaciliteit opgezet en verder uitgebreid om erfelijke bindweefselaandoeningen, kanker en
oogaandoeningen te bestuderen. De generatie van zebravis ziektemodellen voor osteogenesis imperfecta via knock-in-technologieën zal
meer relevante ziektemodellen opleveren en preklinische farmacologische screening mogelijk maken. Deze zebravismodellen zullen ook een
'proof of concept' vormen voor de ontwikkeling van een pijplijn voor snelle, systematische en kosteneffectieve testen van causaliteit van
genvarianten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

zebravis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

800

In het kader van de handelingen die met de dieren
De meerderheid van de dierproeven wordt uitgevoerd na het toedienen van een aangepaste dosis (anesthesie) of overdosis verdovingsmiddel
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
(euthanasie). Er wordt verwacht dat zij hiervan slechts gedurende een korte tijd een lichte vorm van pijn, lijden of angst zouden ondervinden.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De voornaamste doelstelling van dit project is om relevante diermodellen te genereren. Vermits het einddoel van het project rechtstreeks
verbonden is aan proefdieronderzoek, is het noodzakelijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd in proefdieren. De keuze voor zebravis wordt
verduidelijkt in punt 3 (verfijning).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Gebaseerd op ervaring uit voorgaande projecten, wordt het aantal dieren per experiment zo laag als praktisch mogelijk gehouden.

3.Verfijning (maximaal 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 zebravis (Danio rerio) is een gewerveld diermodel dat zich de laatste decennia ontpopt heeft als een zeer succesvol model om ziekten bij
de mens te bestuderen. Een groot deel van de moleculaire mechanismen tussen mens en zebravis is immers geconserveerd. Bovendien
zorgen een snelle ontwikkeling, groot aantal nakomelingen en kleine afmetingen ervoor dat de zebravis een uitermate geschikt model is
wanneer een groot aantal dieren nodig is om het experiment te doen slagen. Ten slotte zijn veel moleculaire technieken zoals CRIPSR/Cas
gemakkelijker toepasbaar in zebravis dan bijvoorbeeld muis.

Verklaar de maatregelen die 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 ongemak te minimaliseren: De vissen worden in een recipient gebracht met een oplossing van het anestheticum tricaine, een
specifiek anestheticum voor vissen. Afhankelijk van de dosis zijn de vissen verdoofd of sterven binnen enkele seconden na de toediening.
Verder worden alle vissen aanwezig in de zebravisfaciliteit dagelijks meerdere malen gecontroleerd bij het voederen (3x per dag). Er wordt
aandacht geschonken aan abnormaal gedrag (abnormale zwempatronen, afzondering van de school, ...) en fysieke afwijkingen (wondvorming,
...).

612
Niet-technische titel van het project

mRNA LNP vaccinatie bij kanker: Immuunantwoord, tumorinhibitie en mechanisme van werking

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

van 30/05/2020 tot 30/05/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mRNA, nanopartikels, vaccinatie, kanker

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)

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

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. Hierdoor kan
een zeer efficiënte activatie van het immuunsysteem en bestrijding van tumoren verwezenlijt worden. In dit project wordt er onderzoek gedaan
naar de optimale dosis en toedieningsschema van het mRNA nanopartikel vaccin, welke cellen de nanopartikels opnemen en essentieel zijn in
het optreden van een sterk immuunantwoord en naar de combinatie met andere vormen van immuuntherapie.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
mRNA vaccins zijn veelbelovend in de behandeling van kanker en worden reeds geëvalueerd in verscheidene klinische studies. Een succesvol
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke verloop van dit project zou eveneens tot opstart van een klinische studie kunnen leiden.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

601 C57BL/6

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

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren tussen de verschillende behandelingsgroepen.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die 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 gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en gedocumenteerd. Om het lijden van de dieren te minimaliseren zullen
ze onder narcose worden gebracht tijdens tumorinoculatie en tumormetingen. Bij zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%,
tumorvolume van 1500 mm3 of verminderde beweeglijkheid) zullen de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd. Alle afwijkingen zullen
worden genoteerd in het welzijnsdagboek.

613
Niet-technische titel van het project

Kweek van kiemvrije MefvV726A muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

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

inflammatie, microbiota, kiemvrij

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

ja

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

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 een genetische auto-inflammatoire aandoening in kiemvrije omstandigheden.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voor de studie van humane ziekten is de beschikbaarheid van relevante muismodellen heel belangrijk. Inflammasomen spelen een zeer
belangrijke rol in humane auto-inflammatoire aandoeningen en Mefv V726A muizen vertegenwoordigen een heel relevant modelsysteem om de
ontwikkeling van deze ziekten 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 auto-inflammatoire ziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240, gespreid over een periode van 4 jaar

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

Mefv V726A muizen hebben een deel van het humane MEFV gen met een V726A mutatie en dit leidt tot ontstekingen over het hele lichaam.
Bij huisvesting van deze muizen onder kiemvrije omstandigheden is echter nog niet geweten of deze ontstekingen ook optreden, en dit zal
nauwlettend opgevolgd worden. Indien auto-inflammatie optreedt, zijn de verwachte negatieve effecten een vertraagde groei, huidinflammatie,
en een systemische inflammatie in het bloed die aanleiding geeft tot splenomegalie De verwachte graad van ernst is ernstig, maar kan enkel
optreden bij homozygote dieren. De menselijke eindpunten worden gevolgd en de muizen zullen worden opgeofferd via cervicale dislocatie of
CO2 na een kweekperiode van maximum 1 jaar.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Auto-inflammatoire aandoeningen treden op als gevolg van complexe interacties tussen vele verschillende celtypes in het lichaam, al dan niet
door toedoen van de endogene microbiota. Deze complexe samenloop van processen in gastheercellen en in microbiota kan niet worden
nagebootst door alternatieve dierloze methoden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt 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.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen worden dagelijks opgevolgd. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen de muizen geëuthanaseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

614
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar het ziekteverwekkend mechanisme van gekende en nieuw geïdentificeerde ziekteverwekkende genen voor het cutis laxa
syndroom, een erfelijke multisystemische bindweefselaandoening, door gebruik te maken van de zebravis als diermodel.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 May 2020; 30 April 2024

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

zebravis, bindweefselaandoeningen, elastische vezel, gekende en nieuwe ziekteverwekkende genen

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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 is vaak moeilijk om bij zeldzame aandoeningen voldoende informatie te verzamelen om een gen als causaal aan te duiden. Vaak is er
maar 1 familie gekend met een onderliggend genetisch defect. Het bemoeilijkt de diagnose en de zoektocht naar therapeutische middelen.
Tevens is het cutis laxa syndroom, een erfelijke multisystemische bindweefselaandoening, heel diverse in de klinische presentatie waardoor
elke genetische oorzaak ook een ander ziekteverwekkend mechanisme zal induceren. Dit onderzoek heeft tot doel om 1) meer inzicht te
verwerven in het ziekteverwekkend mechanisme van het cutis laxa syndroom, 2) om nieuwe therapeutische strategieën te bekomen en 3) om
nieuwe genen geïdentificeerd in een beperkte patiënten popuplatie te valideren als ziekteverwekkend en zo te leiden tot een meer efficiëntere
diagnose. De zebravis is uiterst geschikt als diermodel om skeletale, cardiovasculaire en metobale defecten te bestuderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onderstaande voordelen zullen uitvloeien uit dit project: 1) diverse genetisch gemodificeerde zebravismodellen leveren waardevolle inzichten
op met betrekking tot verschillende moleculaire mechanismen in het ziekteverloop van bindweefselaandoeningen, meer specifiek het cutis laxa
syndroom. Bij humane patienten is het onmogelijk om moeilijk toehankelijke weefsels zoals het skelet, de bloedvaten en de hersenen
voldoende te kunnen bestuderen. 2) Kennis verworven door bovenstaande onderzoeksdoelstellingen zijn ook vereist voor de ontwikkeling van
nieuwe therapieën. 3) Voordelen voor de patient: door een snellere classificatie van een nieuw geïdentificeerd gen als ziekteverwekkend
kunnen de patiënten sneller een diagnose krijgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

jonge, jongvolwassen en volwassen zebravissen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

jonge zebravissen: 2500, jongvolwassen zebravissen: 3800, volwassen zebravissen:1100. Dit groot project omvat meerdere
doctoraatstudenten en post-doctorale medewerkers.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte negatieve effecten voor de zebravissen zijn matig. Het is mogelijk dat de genetisch gemodificeerde zebravissen lichte hinder
kunnen ondervinden door hun fenotypische kenmerken (skeletale, cardiovasculaire en metabole defecten). Het welzijn van de zebravissen
wordt via een scoringsysteem elke dag opgevolgd. In het geval dat er veranderingen zouden optreden in het welzijn van de zebravissen zullen
ze meermaals per dag worden opgevolgd of geëuthanaseerd. De dieren worden na dit project geëuthanaseerd. Volwassen zebravissen
worden geëuthanaseerd door ze minstens 10 min in een overdosis Tricaïne, een specifiek anestheticum voor vissen, te incuberen tot
operculaire bewegingen zijn gestopt en sterfte is verzekerd. Deze procedure is in overeenstemming met de laatste richtlijnen en aanbeveling
van het nationaal instituut voor gezondheid en Amerikaans diergeneeskunde associatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bij het bestuderen van bindweefselaandoeningen met aantasting van verschillende orgaanstelstelsels is het gebruikt van proefdieren vereist
aangezien een dergelijk systeem moeilijk in vitro kan worden gereproduceerd. Tevens kan de interactie tussen verschillende organen,
biologische systemen en reactiewegen niet worden nagebootst in vitro.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal proefdieren gebruikt en gespecificeerd in de veelzijdige experimentele procedures zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring van
verschillende zebravis wetenschappers die ervaring hebben met deze technieken, om het minimum aantal proefdieren te bekomen die
voldoende zijn om statische 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.

Verschillende studies hebben het potentieel van zebravis als modelorganisme voor aandoeningen met aantasting van metabolisme,
zenuwstelsel en bloedvaten aangetoond. Een belangrijk voordeel is dat de embryonale ontwikkeling buiten het moederdier plaatsgrijpt en de
embryo’s transparant zijn, waardoor de vroege ontwikkeling niet-invasief kan bestudeerd worden. Bij ongemak worden de vissen behandeld
met tricaine, een specifiek anestheticum voor vissen. Verder worden alle vissen aanwezig in de zebravisfaciliteit dagelijks gecontroleerd met
aandacht voor abnormaal gedrag en fysieke afwijkingen.

Verklaar de maatregelen die 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 scoringsysteem is een maatregel die zal genomen worden om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tot een minimum te
beperken. Het scoringsysteem is ontwikkeld door de Bundesinstitut für Risikobewertung (https://www.humane- endpoints.info/en/zebravisv1/scoringslijsten) en Zebrafish International Resource Center (https://zebrafish.org/documents/protocols.php). Het scoringsysteem monitort
zowel de morfologie als het gedrag van de zebravissen.

615
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar het ziekteverwekkend mechanisme van gekende en nieuw geïdentificeerde ziekteverwekkende genen voor het cutis laxa
syndroom, een erfelijke multisystemische bindweefselaandoening, door gebruik te maken van de zebravis als diermodel.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 May 2020; 30 April 2024

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

zebravis, bindweefselaandoeningen, elastische vezel, gekende en nieuwe ziekteverwekkende genen

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of 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 is vaak moeilijk om bij zeldzame aandoeningen voldoende informatie te verzamelen om een gen als causaal aan te duiden. Vaak is er
maar 1 familie gekend met een onderliggend genetisch defect. Het bemoeilijkt de diagnose en de zoektocht naar therapeutische middelen.
Tevens is het cutis laxa syndroom, een erfelijke multisystemische bindweefselaandoening, heel diverse in de klinische presentatie waardoor
elke genetische oorzaak ook een ander ziekteverwekkend mechanisme zal induceren. Dit onderzoek heeft tot doel om 1) meer inzicht te
verwerven in het ziekteverwekkend mechanisme van het cutis laxa syndroom, 2) om nieuwe therapeutische strategieën te bekomen en 3) om
nieuwe genen geïdentificeerd in een beperkte patiënten popuplatie te valideren als ziekteverwekkend en zo te leiden tot een meer efficiëntere
diagnose. De zebravis is uiterst geschikt als diermodel om skeletale, cardiovasculaire en metobale defecten te bestuderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onderstaande voordelen zullen uitvloeien uit dit project: 1) diverse genetisch gemodificeerde zebravismodellen leveren waardevolle inzichten
op met betrekking tot verschillende moleculaire mechanismen in het ziekteverloop van bindweefselaandoeningen, meer specifiek het cutis laxa
syndroom. Bij humane patienten is het onmogelijk om moeilijk toehankelijke weefsels zoals het skelet, de bloedvaten en de hersenen
voldoende te kunnen bestuderen. 2) Kennis verworven door bovenstaande onderzoeksdoelstellingen zijn ook vereist voor de ontwikkeling van
nieuwe therapieën. 3) Voordelen voor de patient: door een snellere classificatie van een nieuw geïdentificeerd gen als ziekteverwekkend
kunnen de patiënten sneller een diagnose krijgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

jonge, jongvolwassen en volwassen zebravissen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

jonge zebravissen: 2500, jongvolwassen zebravissen: 3800, volwassen zebravissen:1100. Dit groot project omvat meerdere
doctoraatstudenten en post-doctorale medewerkers.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 verwachte negatieve effecten voor de zebravissen zijn matig. Het is mogelijk dat de genetisch gemodificeerde zebravissen lichte hinder
kunnen ondervinden door hun fenotypische kenmerken (skeletale, cardiovasculaire en metabole defecten). Het welzijn van de zebravissen
wordt via een scoringsysteem elke dag opgevolgd. In het geval dat er veranderingen zouden optreden in het welzijn van de zebravissen zullen
ze meermaals per dag worden opgevolgd of geëuthanaseerd. De dieren worden na dit project geëuthanaseerd. Volwassen zebravissen
worden geëuthanaseerd door ze minstens 10 min in een overdosis Tricaïne, een specifiek anestheticum voor vissen, te incuberen tot
operculaire bewegingen zijn gestopt en sterfte is verzekerd. Deze procedure is in overeenstemming met de laatste richtlijnen en aanbeveling
van het nationaal instituut voor gezondheid en Amerikaans diergeneeskunde associatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bij het bestuderen van bindweefselaandoeningen met aantasting van verschillende orgaanstelstelsels is het gebruikt van proefdieren vereist
aangezien een dergelijk systeem moeilijk in vitro kan worden gereproduceerd. Tevens kan de interactie tussen verschillende organen,
biologische systemen en reactiewegen niet worden nagebootst in vitro.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal proefdieren gebruikt en gespecificeerd in de veelzijdige experimentele procedures zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring van
verschillende zebravis wetenschappers die ervaring hebben met deze technieken, om het minimum aantal proefdieren te bekomen die
voldoende zijn om statische 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.

Verschillende studies hebben het potentieel van zebravis als modelorganisme voor aandoeningen met aantasting van metabolisme,
zenuwstelsel en bloedvaten aangetoond. Een belangrijk voordeel is dat de embryonale ontwikkeling buiten het moederdier plaatsgrijpt en de
embryo’s transparant zijn, waardoor de vroege ontwikkeling niet-invasief kan bestudeerd worden. Bij ongemak worden de vissen behandeld
met tricaine, een specifiek anestheticum voor vissen. Verder worden alle vissen aanwezig in de zebravisfaciliteit dagelijks gecontroleerd met
aandacht voor abnormaal gedrag en fysieke afwijkingen.

Verklaar de maatregelen die 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 scoringsysteem is een maatregel die zal genomen worden om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tot een minimum te
beperken. Het scoringsysteem is ontwikkeld door de Bundesinstitut für Risikobewertung (https://www.humane- endpoints.info/en/zebravisv1/scoringslijsten) en Zebrafish International Resource Center (https://zebrafish.org/documents/protocols.php). Het scoringsysteem monitort
zowel de morfologie als het gedrag van de zebravissen.

616
Titel van het project
Gebruik bivalent ligand als alternatief voor glucocorticoïden bij chronische inflammatie.
Looptijd van het project
48 maanden
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

Glucocorticoïden, GRα, PPARα, bivalent ligand
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen

neen
Glucocorticoïden zijn agonisten van de Glucocorticoïd Receptor alfa (GRα) en worden
gebruikt als therapeutisch geneesmiddel bij chronische inflammatoire ziektes.
Langdurige behandeling resulteert evenwel ook in neveneffecten zoals hyperglycemie.
Voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat deze kunnen worden gereduceerd door
gelijktijdige toevoeging van een Peroxisoom Proliferator-Activated Receptor agonist.
Daarop verder bouwend hebben in vitro studies met A549 cellen aangetoond dat de
reductie sterker is wanneer beide liganden gekoppeld zijn doormiddel van een linker
(bivalent ligand). Het doel van deze studie is het potentieel van dergelijke component
verder te ontrafelen.

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

Het voordeel van deze studie is de mogelijkheid tot ontwikkelen van een nieuw
therapeutisch component bij de bestrijding van chronische inflammatoire ziektes zoals
reumatische artritis zonder de nadelige neveneffecten van traditionele glucorticoïde
behandelingen. Verder zal het ons ook toelaten om het mechanisme achter de interactie
tussen bovenstaand vermelde transcriptiefactoren (GRα en PPARα) beter te begrijpen.

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.

Voor het volledige project zouden 118 muizen nodig zijn.
De muizen zullen stress ervaren bij de injecties voor de behandeling en bij de
ontwikkelen van contact dermatitis. De graad van deze effecten kan worden omschreven
als gematigd. De muizen zullen worden opgeofferd bij het einde van de experimenten
doormiddel van cervicale dislocatie.

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.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Het aantal dieren nodig voor deze studie zijn conform eerdere publicaties rond nucleaire
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het receptorwerk met proefdieren (Bougarne N. et al, 2019 en De Bosscher et al., 2005) en
met oog op statistische significantie, correct geraamd.
minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

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 laagst geclassificeerde dier met
de de beste mogelijkheden om ligand-receptor interacties te bestuderen.

617
Niet-technische titel van het project

Onderzoek van de aerosoldeeltjes geproduceerd tijdens een kijkoperatie bij een COVID-19 positieve patiënt op de aanwezigheid van het SarsCov-2 virus, wat een potentieel gezondheidsrisico kan vormen voor het personeel aanwezig in de operatiezaal.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

10/04/2020 - max. 4 jaar

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)

kijkoperatie; laparoscopie; Sars-Cov-2; COVID-19; coronavirus; aerosol; chirurgische rook; chirurgie

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

ja

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

neen

Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

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

neen

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het veiliger is laparoscopische, dan wel open chirurgische ingrepen uit te voeren op COVID19 positieve patiënten. Tijdens chirurgische procedures ontstaat er veel rook, omdat er met coagulerende elektrische toestellen wordt gewerkt.
Deze rook kan potentieel virale partikels bevatten. Tijdens een kijkoperatie wordt de chirurg afgeschermd van deze partikels, omdat de
buikholte gesloten blijft. Echter, bij deze ingreep dient de buikholte gevuld te worden met CO2, wat dan weer kan leiden tot een verhoogde
aerosolproductie, en kan de chirurg alsnog blootgesteld worden aan virale partikels wanneer de lucht uit de buikholte weer verwijderd wordt.
Momenteel zijn er geen duidelijke richtlijnen, en is er geen wetenschappelijke evidentie die ons kan leiden bij het kiezen van de veiligste
ingreep met een zo klein mogelijke kans op besmetting van het persooneel met het nieuwe coronavirus.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Op basis van deze studie bouwen we mee aan de evidentie om voor de ingreep te kiezen die de laagst mogelijke kans heeft op besmetting van
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke het ziekenhuispersoneel. Bovendien kan er dan beter ingeschat worden welke voorzorgen en beschermingsmaatregelen er dienen te worden
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project genomen bij chirurgie op een COVID-19 positieve patiënt.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Ratten.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

30

In het kader van de handelingen die met de dieren
De dieren zullen onder algemene verdoving chirurgie ondergaan, en daarna geeuthanaseerd worden omdat orgaan prelevatie voor dit
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment essentieel is.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Idealiter wordt de virale load van de chirurgische rook onderzocht bij mensen die laparoscopische, dan wel open chirurgie ondergaan. Het is
echter niet ethisch verantwoord alsook technisch moeilijk haalbaar om dit experiment uit te voeren op mensen. Vandaar werd gekozen voor
een zo klein mogelijk dier. Klassiek worden laparoscopische chirurgische procedures eerder getest op grotere proefdieren, zoals bijvoorbeeld
varkens, maar ons laboratorium heeft een uitstekende expertise opgebouwd met laparoscopie bij ratten.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Dit is een verkennend experiment, aangezien er bijna geen evidentie is in de wetenschappelijke literatuur. Vandaar werd er een zo klein
mogelijk aantal dieren gekozen, welke net voldoende is om het experiment een aantal keer te herhalen om de resultaten te kunnen bevestigen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Zoals eerder voorgesteld, worden laparoscopische procedures klassiek eerder uitgevoerd op grote dieren, zoals varkens, omdat het
chirurgisch materiaal en de techniciteit van de procedure moeilijk te vertalen is naar kleine proefdieren. Ons laboratorium heeft hiervoor echter
een chirurgische set-up uitgewerkt welke wel kan gebruikt worden op kleinere proefdieren, zoals ratten. De set-up gebruiken op muizen lijkt
jammer genoeg technisch bijna onmogelijk.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen dagelijks gecontroleerd worden op beweging en gedrag. Twee maal per week zullen de dieren gewogen worden. Chirurgie
wordt uitgevoerd onder algemene verdoving, zodat de dieren geen pijn lijden bij de ingrepen. Zij worden ook ge-euthanaseerd onder
anesthesie, waardoor het dier hier niets van zal merken. Omdat zij geeuthanaseerd worden na de chirurgie, zullen zij geen pijnlijk postoperatief verloop kennen.

618
Niet-technische titel van het project

Het bestuderen van het effect van stralingstherapie op de bloed-hersenbarrière

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Start datum: 17 februari 2020; 4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Bloed-hersenbarrière, Ioniserende straling, Astrocyten, Endotheelcellen, Connexine,
Inflammatie
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)

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Om een beter begrip te krijgen van de rol van connexine kanalen in stralingsgeïnduceerde bloed-hersenbarrier dysfunctie. De rol van connexine in vesicular transport
aantonen. Het blokkeren van connexine om hersenbarrière-dysfunctie te verminderen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen,
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Het onderzoek naar astrocyten zal helpen om hun rol in de bloed-hersen barrière te
ontcijferen. Dit zou kunnen resulteren in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor
andere hersenaandoeningen die typisch worden gekenmerkt door bloed-hersen barrière
veranderingen. De resultaten omtrent inflammatie kunnen uiteindelijk resulteren in het
ontwikkelen van nieuwe behandelingen om neurologische schade te voorkomen die
optreden bij systemische inflammatoire ziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

3260

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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: Er wordt een verhoogde immuunrespons verwacht. De klinische
tekenen die opgemerkt worden omvatten o.a. verminderde bewegingsactiviteit,
verminderde eetlust, veranderingen qua respons op externe stimuli, Graad van ernst: licht,
Lot van de dieren: euthanaseren via cervicale dislocatie. Hierbij wordt de hersenstam
beschadigd waardoor er onmiddelijk bewustzijnsverlies optreedt. Dit is een snelle
euthanaseringsmethode zodat het dier een minimale hoeveelheid stress ervaart.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het behoud van de bloed-hersen barrière functie gebeurt door samenwerking van
verschillende cellen. Tot op heden is het nog steeds niet mogelijk om dit in een in vitro
model na te bootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er wordt een sample size berekening uitgevoerd op historische data om de nodige en
minimale hoeveelheid muizen te bekomen om een significant resultaat te verkrijgen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd
is met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve effecten op het welzijn van
de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot
een minimum te beperken.

Histologisch en anatomisch lijken ze hard op de mens, resultaten bekomen op muizen zijn
makkelijk transleerbaar naar de mens

Het welzijn van de dieren zal dagelijks geëvalueerd worden door getraind personeel.
Mochten de humane eindpunten bereikt worden voordat het experiment is afgelopen, dan
zullen de muizen geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie (zie hierboven) om hen
uit hun leiden te verlossen.

619
Niet-technische titel van het project

De rol van PRC2 in leukemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

20/06/2020 voor een periode van 4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PRC2, T-ALL, DNA methylatie, H3K27me3

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

nee

Reglementaire testen en routineproductie

nee

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

nee

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
nee
gebruikt in andere proeven
In dit project willen we evalueren hoe modulatie van PRC2-activiteit de epigenetische klok van
leukemiecellen zou kunnen beïnvloeden en onderzoeken hoe dit het ontstaan en progressie van
T-ALL kan beïnvloeden. Uiteindelijke zouden deze nieuwe inzichten de weg kunnen banen naar
nieuwe of verbeterde epigenetische therapiën voor de behandeling van T-ALL en mogelijk ander
kankertypes.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en wordt op dit moment
behandeld met agressieve chemotherapeutica. Hoewel de overleving voor kinderen met
bloedkanker de afgelopen jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen
erg toxisch voor de kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met belangrijke negatieve
bijwerkingen zoals een verlaagd IQ, problemen met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire
tumoren op latere leeftijd. Het doel is om nieuwe verbeterde en minder toxische therapeutisch
strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

571 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 negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei. Van zodra de muizen
tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren
meteen euthanasie ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een bloedvat
van de staart en tussentijdse bloedafnames. De injecties en bloedafnames zullen slechts voor
kortstondige pijn zorgen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren berekend dewelke minimaal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk nodig zullen zijn om onze vraagstelling in dit onderzoek te kunnen beantwoorden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat dit model met een hoge
penetrantie T-ALL ontwikkelt.

Verklaar de maatregelen die 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 nestmateriaal voorzien als kooiverrijking.

620
Niet-technische titel van het project

De rol van de transcriptiefactor CASZ1b in leukemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

20/04/2020 voor een periode van 2 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

CASZ1b, T-ALL

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

nee

Reglementaire testen en routineproductie

nee

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

nee

Forensisch onderzoek

nee

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet nee
gebruikt in andere proeven
Hier willen we de rol is van CASZ1b als oncogen in T-ALL onderzoeken. Enerzijds willen we meer
inzichten krijgen in de biologie van deze ziekte, maar eveneens willen we nagaan of CASZ1b 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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en wordt op dit moment behandeld
met agressieve chemotherapeutica. Hoewel de overleving voor kinderen met bloedkanker de
afgelopen jaren sterk is toegenomen, zijn deze chemotherapie behandelingen erg toxisch voor de
kinderen. Ook op langere termijn gaan ze gepaard met belangrijke negatieve bijwerkingen zoals
een verlaagd IQ, problemen met fertiliteit en het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere
leeftijd. Het doel is om mogelijk nieuwe belangrijke oncogene en tumor suppressor genen te
identificeren en hun oncogeen mechanisme te onrafelen om te komen tot nieuwe verbetrede en
minder toxische therapeutisch strategien voor deze aggressieve vorm van bloedkanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

16 muizen

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

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei. Van zodra de muizen
tekenen zouden vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren
meteen euthanasie ondergaan. Andere negatieve effecten omvatten injecties in een bloedvat van
de staart en tussentijdse bloedafnames. De injecties en bloedafnames zullen slechts voor
kortstondige pijn zorgen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren berekend dewelke minimaal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk nodig zullen zijn om onze vraagstelling in dit onderzoek te kunnen beantwoorden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat dit model met een hoge
penetrantie T-ALL ontwikkelt.

Verklaar de maatregelen die 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 nestmateriaal voorzien als kooiverrijking.

621
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van een longkankermodel in muizen: pilootstudie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/6/2020-30/5/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen de 2 maand na aflopen van de proef.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

longkanker, mRNA vaccin, kanker immuntherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
neen
andere proeven
De onderzoeksgroep werkt aan een kankervaccin ter behandeling van longkanker. Een voordeel van het nieuwe
vaccin, is dat het na injectie zorgt voor een duidelijke immuunreactie t.h.v. de longen. Om na te gaan in welke
mate die lokale immuunreactie bijdraagt aan de controle van de tumorgroei, zal gebruik gemaakt worden van een
bijzonder relevant muismodel waar tumoren zullen ontwikkelen t.h.v. de longen. Omdat dit model nieuw is binnen
de onderzoeksgroep, wordt eerst deze pilootstudie opgezet, die als doel heeft de variatie in tumorgroei in dit
nieuwe model te bekijken, alsook te bepalen op welke tijdspunten na het introduceren van de tumor, het
kankervaccin zal moeten toegediend worden. Deze essentiële informatie zal dan gebruikt worden om verdere
proeven zo optimaal mogelijk en met een minimum aan dieren uit te voeren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we een longkanker model in muizen ontwikkelen als model waarin een nieuw kankervaccin zal
worden uitgetest. Dit kankervaccin wordt momenteel verder ontwikkeld voor klinisch gebruik bij patiënten met nietkleincellig longcarcinoom, een ziekte waar momenteel een grote nood aan betere behandelingen is. De informatie
uit deze studie zal gebruikt worden om het voordeel van het nieuw vaccin voor longkanker in muizen te bepalen,
om zo een voorspelling te kunnen doen voor de toepasbaarheid van het vaccin bij de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

9

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 een injectie krijgen om ze te verdoven en zo de tumorcellen toe te dienen t.h.v. de luchtwegen.
Verdere injectie om de ontwikkeling van de longtumor te volgen zullen steeds onder verdoving gebeuren om
stress en pijn bij de dieren te minimaliseren. Doordat de muizen longtumoren zullen ontwikkelen wordt verwacht
dat de dieren een matige graad van negatieve effecten zullen ondervinden. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De aantallen proefdieren die nodig zijn voor deze studie is zeer beperkt omdat we in eerste instantie in een
beperkt aantal dieren willen nagaan hoe snel de longtumor zich ontwikkeld om het ideale tijdstip van vaccinatie te
bepalen. Deze informatie zal ons toelaten in vervolgstudies een optimaal én minimaal aantal dieren te bepalen
om de werking van het nieuwe kankervaccin te evalueren.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle stresserende en mogelijks pijnlijke handelingen (injecties) 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 ( gewicht, gedrag en uitzicht) wordt 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).

622
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van de biocompatibiliteit, spreiding en preventief effect op buikvliesverklevingen van
gelsystemen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

twee jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

peritoneale adhesies, biocompatibiliteit, toxiciteit

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

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
welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Buikvliesverklevingen of peritoneale adhesies komen zeer vaak voor na operaties in de buikholte.
Patiënten kunnen daardoor obstructie van de darmen, onvruchtbaarheid bij vrouwen en chronische
buikpijn ervaren. Ook al is er een brede waaier aan farmaceutische materialen en medische hulpmiddelen
op de markt, de optimale formulatie is nog steeds niet gevonden. Dit project heeft als doel het evalueren
van verschillende gelsystemen naar hun biocompatibiliteit, spreiding in de buikholte en preventief effect op
peritoneale adhesies.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Miljoenen patiënten wereldwijd krijgen te maken met peritoneale adhesies. Er is nog steeds geen optimale
behandeling beschikbaar. Dit geeft aan dat bijkomend onderzoek nodig is naar een formulatie die deze
adhesies efficiënt kan voorkomen. Op die manier zullen patiënten na operaties in de buikholte minder
bijwerkingen ervaren en kan de gezondheidszorg tegelijkertijd veel kosten besparen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wistar Hannover ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

344

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 onder volledige verdoving geopereerd worden waarna telkens pijnstilling toegediend
wordt. De schade die in de buikholte veroorzaakt wordt is beperkt en kan na de operatie voor matige last
zorgen bijvoorbeeld beperkte darmvernauwing. Ook de chirurgische techniek wordt goed verdragen door
de dieren. De zachte consistentie van de gelsystemen zorgt ervoor dat de dieren weinig notie hebben van
de aangebrachte formulatie in de buikholte. Op het einde van het onderzoek worden de dieren eerst
volledig verdoofd en vervolgens geëuthanaseerd door een intraveneuze injectie van T61.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Dit project evalueert gelsystemen die eerst onderworpen werden aan uitgebreid in vitro onderzoek. Er zal
nagegaan worden of deze formulaties niet toxisch zijn, hoe ze zich verspreiden en of ze peritoneale
adhesies kunnen voorkomen. De algemene toxische effecten op een organisme kunnen niet volledig
onderzocht worden in vitro, evenals het effect op de ontwikkeling van buikvliesverklevingen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De hoeveelheid dieren die nodig is om statistisch significante resultaten te bekomen werd op voorhand
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk berekend. Daarvoor werd statistisch en literatuuronderzoek gedaan naar gelijkaardige studies om het
aantal dieren zo beperkt mogelijk te houden. Bovendien zullen dieren waar mogelijk dienen als controle
proefdieren gebruikt worden.
voor verschillende experimentele groepen waardoor het totaal aantal dieren daalt. Ook zal het aantal
tijdspunten in de studie beperkt worden waardoor het aantal dieren opnieuw daalt.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Na uitgebreid literatuuronderzoek blijkt dat dit type rattan zeer vaak gebruikt worden voor toxiciteitsstudies
en algemeen onderzoek. Deze dieren werden al vaak gebruikt bij de evaluatie van peritoneale adhesies.
Een andere reden waarom ratten geschikt zijn in dit project is het feit dat de buikholte groot genoeg moet
zijn om de gebruikte chirurgische technieken toe te laten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Verdoving en pijnstilling worden toegediend bij elke operatie. Dieren zullen dagelijks opgevolgd worden
waarbij aan de hand van een checklist gekeken wordt naar hun lichaamsgewicht, algemene toestand en
signalen van pijn of stress. Wanneer blijkt dat dieren ernstig lijden zonder beschikbare remedie, zullen ze
geëuthanaseerd worden onder verdoving.

623
Niet-technische titel van het project

Gecombineerde therapeutische strategie gericht op de DNA replicatie en celcyclus als nieuwe
invalshoek voor gerichte therapie in neuroblastoma.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 jaar vanaf 01-07-2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Neuroblastoma, replicatieve stress, celcyclus, gerichte therapeutische combinatie strategie

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Neuroblastoom is een tumor, afkomstig van de neurale kamcellen, en is verantwoordelijk voor 15% van
de kinderkankersterfte. De lange termijn overleving van patiënten met hoog-risico neuroblastoma is in
de recente jaren niet verbeterd en blijft dus de belangrijkste oorzaak van kankersterfte in de
leeftijdsgroep van 1-4 jaar. Op basis van overtuigende in vitro data, willen we in dit project het effect van
gecombineerde drug inhibitie van de DNA replicatie machinerie en de celcyclus op groei en overleving
van neuroblastoma cellen, in vivo, bepalen als ook de mogelijke herval op langere termijn.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ons en internationaal in vitro onderzoek toont aan dat RRM2 als nieuwe afhankelijkheidfactor en
drijvende kracht kan aanzien worden in neuroblastoma. Desalniettemin vertonen tumoren blootgesteld
aan één component snel tekenen van herval, volgend op een initiële respons waarbij nieuwe mutaties of
mutaties in andere signaalwegen werden verworven. Hierdoor is het essentieel om simultane inhibitie
van verschillende signaalwegen voor overleving te evalueren. Additioneel tonen wij aan dat RRM2
inhibitie leidt tot een verhoogde sensitiviteit voor celcyclus checkpoint kinase inhibitoren wat leidt tot
onze gecombineerde therapeutische strategie. Deze informatie zal een hulp bieden bij de identificatie
van kandidaat signaalnodes in de ontwikkeling van nieuwe klinische therapeutica en nieuwe combinatie
strategieën opdat betere overlevingskansen zouden bekomen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bij dit onderzoek zullen 140 immunodeficiente muizen gebruikt worden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Bij dit onderzoek zullen 140 immunodeficiente muizen gebruikt worden

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

De matig negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de mogelijk neveneffecten van de
neuroblastoom vorming en in mindere mate ten gevolge van de therapeutische toediening: verminderde
activiteit, verminderde voedselopname, diarree en gewichtsverlies. De dieren worden geeuthanaseerd,
via cervicale dislocatie, vanaf de eerste observatie dat hun welvaart gecomprimeerd is volgens
aanvaarde criteria. Op het einde van het experiment zal het bloed van de dieren gebruikt worden in het
onderzoek van een collaborerende onderzoeksgroep opdat geen additonele experimenten zouden
moeten worden uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve in vitro technieken beschikbaar om een gecomprimeerde tumorgroei aan te
duiden. De focus van dit onderzoek is om bewijzen aan te leveren voor de combinatie van meerdere
therapeutische strategieën op de tumorontwikkeling. In vitro experimenten in cellijnen zijn reeds
uitgevoerd, maar analyse van tumorontwikkeling kan alleen uitgevoerd worden in een geschikt
diermodel zoals de muis.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Dit minimum aantal van dieren is nodig om statistisch significante resultaten te bekomen, rekening
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk houdend met variatie tussen muizen. Op het einde van het experiment zal het bloed van de dieren
gebruikt worden in het onderzoek van een collaborerende onderzoeksgroep opdat geen additonele
proefdieren gebruikt worden.
experimenten zouden moeten worden uitgevoerd voor hen.
3.Verfijning (maximaal 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 worden geïnoculeerd met tumorcellen, afkomstig van neuroblastoma cellijnen, opdat
neuroblastoma xenograften bekomen worden. Humane tumor muizen xenograften zijn goed
gevalideerde pre-klinische modelsystemen om de activiteit van anti-kanker drugs vast te stellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Tijdens de tumorontwikkeling kan een lokaal (primaire tumor) of verspreid ongemak veroorzaakt
worden, gerelateerd aan de grootte en de groei van de tumoren (pijn, slapheid, bewegingsproblemen,
…). Dit wordt geëvalueerd door dagelijkse, accurate observatie van de dieren en verwijdering uit het
experiment (door euthanasia) bij duidelijk ongemak of als de tumor de vastgelegde omvang overschrijdt.
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Niet-technische titel van het project

Kweek van kiemvrije Nlrp3 A350V LysMCre muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

inflammatie, microbiota, kiemvrij

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt ja
in andere proeven
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 een genetische auto-inflammatoire aandoening in kiemvrije omstandigheden.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Voor de studie van humane ziekten is de beschikbaarheid van relevante muismodellen heel belangrijk.
Inflammasomen spelen een zeer belangrijke rol in humane auto-inflammatoire aandoeningen en Nlrp3 A350V
LysMCre muizen vertegenwoordigen een heel relevant modelsysteem om de ontwikkeling van deze ziekten
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 auto-inflammatoire ziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

260, gespreid over een periode van 4 jaar

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

Nlrp3 A350V LysMCre muizen hebben een A350V mutatie in hun Nlrp3 gen gecombineerd met een LysMCre
transgen dat ervoor zorgt dat het mutante Nlrp3 A350V eiwit aangemaakt wordt in bepaalde witte
bloedcellen, wat dan leidt tot ontstekingen over het hele lichaam. Bij huisvesting van deze muizen onder
kiemvrije omstandigheden is echter nog niet geweten of deze ontstekingen ook optreden, en dit zal
nauwlettend opgevolgd worden. Indien auto-inflammatie optreedt, zijn de verwachte negatieve effecten een
vertraagde groei, huidinflammatie, en een systemische inflammatie in het bloed die aanleiding geeft tot
splenomegalie De verwachte graad van ernst is ernstig. De menselijke eindpunten worden gevolgd en de
muizen zullen worden opgeofferd via cervicale dislocatie of CO2 na een kweekperiode van maximum 1 jaar.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Auto-inflammatoire aandoeningen treden op als gevolg van complexe interacties tussen vele verschillende
celtypes in het lichaam, al dan niet door toedoen van de endogene microbiota. Deze complexe samenloop
van processen in gastheercellen en in microbiota kan niet worden nagebootst door alternatieve dierloze
methoden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.
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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden dagelijks opgevolgd. Indien de muizen ernstig gewond zijn of morbiditeit vertonen, zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren de muizen geëuthanaseerd worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Titel van het project

Testen van nieuwe therapieën voor cholestatisch leverlijden

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Leverschade, darmschade

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In dit onderzoeksproject wensen we nieuwe therapieën voor cholestatisch
wetenschappelijke
onbekenden,
of leverlijden te onderzoeken in muismodellen.
wetenschappelijke of
klinische noden
die
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Deze preklinisch testen kunne leiden tot het opzetten van nieuwe
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan klinische studies voor humane cholestatische leverziekten.
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.

Ongeveer 1024 muizen
Er zal gewerkt worden met muismodellen die de humane effecten van
chronisch leverlijden nabootsen. Chronisch leverlijden wordt chirurgisch
geïnduceerd en wordt onder algemene verdoving uitgevoerd. Een deel
van de muizen, 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 en we willen kijken naar de interactie met de darm,
kunnen deze aandoeningen niet worden nagebootst adhv. in vitro assays
en is een levend organisme noodzakelijk.

Het aantal dieren nodig om tot betrouwbare resultaten te komen werd
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het statistisch berekend met een minimum aantal dieren als streefdoel.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

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.
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Titel van het project

De rol van immuuncellen in cholestatisch leverlijden

Looptijd van het project

4 jaar

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Leverschade, darmschade

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de In dit onderzoeksproject wensen we de rol van immuuncellen in
wetenschappelijke
onbekenden,
of cholestatisch leverlijden te onderzoeken in muismodellen.
wetenschappelijke of
klinische noden
die
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Ontrafelen van de rol van immuuncellen in cholestatisch leverlijden kan
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan aanleiding geven tot de ontdekking van nieuwe therapeutische
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of mogelijkheden voor deze aandoeningen.
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.

Ongeveer 256 muizen
Er zal gewerkt worden met muismodellen die de humane effecten van
chronisch leverlijden nabootsen. Chronisch leverlijden wordt chirurgisch
geïnduceerd en wordt onder algemene verdoving uitgevoerd. Een deel
van de muizen, 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 en we willen kijken naar de interactie met de darm,
kunnen deze aandoeningen niet worden nagebootst adhv. in vitro assays
en is een levend organisme noodzakelijk.

Het aantal dieren nodig om tot betrouwbare resultaten te komen werd
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het statistisch berekend met een minimum aantal dieren als streefdoel.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

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.
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Niet-technische titel van het project

Pilootexperiment: effect van microbioom op peesfunctie.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

pees, microbioom, germ-free

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Pezen verbinden spieren met bot. Pezen kunnen aangetast worden door musculoskeletale
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke ziektes, zoals chronische inflammatoire arthritis. Het is geweten dat chronische
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal inflammatoire arthritis, zeker van het SpA (spondyloarthritis) type, geassocieerd is met
1000 karakters)
darminflammatie. Van SpA patienten is geweten dat hun microbioom anders is. Het is
daarom wetenschappelijk interessant om te weten of veranderingen in het microbioom een
impact hebben op pezen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien het blijkt dat microbiota in de darm een effect hebben op de biologie van pezen, is het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke mogelijk dat door het microbioom te veranderen (bijvoorbeeld via probiotica), een positief
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project effect op pees-gerelateerde ziekten bekomen wordt.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

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?

De meest ernstige manipulatie van de dieren is het toedienen van antibiotica door "gavage".
Deze techniek is veilig en wordt verdragen, maar kan stressvol zijn voor de muizen. Daarom
is de maximale ernst voor het experiment als geheel "average". De muizen zullen niet
worden hergebruikt omdat de experimenten terminaal zijn.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het onderzoeken van peesweefsel van patiënten is informatief, maar als gevolg van het
onvermogen om verstorende factoren en variabelen (waaronder de samenstelling van het
microbioom) te beheersen, is het menselijk werk beperkt in zijn vermogen om mechanismen
te identificeren. Tedonweefsel is ook ongelooflijk moeilijk te verkrijgen, waardoor we beperkt
zijn tot slechts een paar monsters per jaar. Om deze reden zijn diermodellen essentieel.
Bovendien is het niet mogelijk om de complexiteit van de pees in vitro of in lagere
organismen te repliceren, dus hogere dieren moeten worden gebruikt.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We moeten ongeveer 6-12 dieren per behandelingsgroep gebruiken op basis van eerdere
publicaties in het veld met de modellen die in dit project zijn gebruikt. Dit aantal werd
gebruikt om de dieren voor elk experiment tot een minimum te beperken.

3.Verfijning (maximaal 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 moeten worden gebruikt als a) er worden protocollen opgesteld om experimenten uit
te voeren op peesweefsel en b) er zijn kiemvrije muizen beschikbaar.

Verklaar de maatregelen die 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 experimenten hebben naar verwachting geen pijnlijke effecten die lijden kunnen
veroorzaken. De dieren worden dagelijks gecontroleerd op tekenen van welzijn wanneer ze
met antibiotica worden behandeld, en de dierenarts zal onmiddellijk worden gecontacteerd
als er onaanvaardbaar gewichtsverlies of tekenen van lijden optreden.
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Niet-technische titel van het project

Studie van de mechanismen betrokken bij pijn in een muismodel voor klassiek Ehlers-Danlos syndroom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar (augustus 2020 - augustus 2024)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ehlers-Danlos syndroom, pijn, gedrag, collageen type V, zenuwstelsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
neen
andere proeven
Chronische (langdurende) pijn komt vaak voor en ongeveer 20% van de wereldbevolking leidt aan een vorm van
chronische pijn. Op dit moment bestaat er geen goede medicatie waarmee chronische pijn kan behandeld
worden. Chronische pijn is een vaak voorkomend probleem bij mensen met bindweefselaandoeningen, zoals
Ehlers-Danlos syndroom, en is een belangrijke reden waarom deze patiënten naar het ziekenhuis komen. Het
gebrek aan een doeltreffende behandeling is een grote belasting voor de patiënten en leidt naast de ongemakken
van de pijn ook tot stress, angst en depressies. Een belangrijke reden hiervoor is de beperkte kennis over het
ontstaan en de ontwikkeling van chronische pijn. Daarom is het belangrijk om meer inzichten te verwerven in de
mechanismen die pijn veroorzaken en deze te begrijpen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit onderzoek beogen we om belangrijke inzichten te verkrijgen in de veranderingen in het zenuwstelsel die
gepaard gaan met het onstaan en het chronisch worden van pijn bij Ehlers-Danlos syndroom. Op die manier
kunnen we beter begrijpen wat er precies mis gaat en zo de onderliggende mechanismen blootleggen die
mogelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van betere en doeltreffende pijnbestrijding.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis (Mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Maximaal 708 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 lot van de dieren na het project?

De muizen hebben een fragiele huid en kunnen sneller wonden oplopen. Indien dit opgemerkt wordt tjdens de
dagelijkse controle zullen de dieren niet meer verder gebruikt worden en geëuthanaseerd worden met CO2.
Het meten van de gevoeligheid aan gestandardiseerde prikkels kan kortstondig een licht ongemak veroorzaken
bij de dieren. De dieren zullen na het project op een humane manier geëuthanaseerd worden met CO2.
De verwachte graad van ernst is matig voor 84% en terminaal voor 16%.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Chronische pijn ontstaat op verschillende niveaus waarbij er interacties en wisselwerkingen zijn tussen
verschillende weefsels, cellen en eiwitten. Dit kan momenteel niet nauwkeurig nagebootst worden in het
laboratorium. Daarnaast is het verkrijgen van zenuwweefsel van patiënten voor verder onderzoek quasi
onmogelijk. Daarom is het noodzakelijk om dieren te gebruiken voor dit onderzoek.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal proefdieren werd met behulp van statistiek bepaald zodat een zo laag mogelijk aantal dieren gebruikt
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk wordt om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. Verder wordt het aantal herhalingen minimaal gehouden en
zijn deze eveneens gebaseerd op onze ervaring met verschillende technieken, rekening houdend met de
proefdieren gebruikt worden.
variatiegraad.
3.Verfijning (maximaal 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 dit onderzoek worden muizen gebruikt die een aandoening hebben dat de kenmerken van de ziekte bij de
mens heel goed nabootst. Daarnaast is het een geschikte diersoort voor pijnonderzoek.
De gebruikte technieken zijn algemeen geaccepteerd in de wetenschappelijke wereld, om maximale resultaten en
inzichten te verkrijgen met zo weinig mogelijk hinder voor de dieren.

Verklaar de maatregelen die 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 worden gehuisvest volgens de gangbare normen. De gezondheid van de muizen zal dagelijks
gecontroleerd worden en indien lijden zou vastgesteld worden, zullen de dieren geëuthanaseerd worden.
De studies worden volgens een vastgelegd protocol uitgevoerd door getrainde medewerkers. Verder zal ervoor
gezorgd worden dat de dieren optimaal geacclimatiseerd zijn aan de persoon die de test uitvoert en aan de
proefopzet zodat ze minimale stress en angst ervaren en zal erop toegezien worden dat de testen zo kort mogelijk
gehouden worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.

629
Niet-technische titel van het project

Gecombineerde therapeutische strategie gericht op de DNA replicatie en celdood als nieuwe invalshoek voor
gerichte therapie in neuroblastoma.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 jaar vanaf 25-07-2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Neuroblastoma, replicatieve stress, celcyclus, apoptose, gerichte combinatie strategie

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt neen
in andere proeven
Neuroblastoom is een tumor, afkomstig van de neurale kamcellen, en is verantwoordelijk voor 15% van de
kinderkankersterfte. De lange termijn overleving van patiënten met hoog-risico neuroblastoma is in de
recente jaren niet verbeterd en blijft dus de belangrijkste oorzaak van kankersterfte in de leeftijdsgroep van 14 jaar. Op basis van overtuigende in vitro data, willen we in dit project het effect van gecombineerde drug
inhibitie van de DNA replicatie machinerie en apoptose op groei en overleving van neuroblastoma cellen, in
vivo, bepalen als ook de mogelijke herval op langere termijn.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ons en internationaal in vitro onderzoek toont aan dat CDK12 als nieuwe afhankelijkheidsfactor en drijvende
kracht kan aanzien worden in neuroblastoma. Desalniettemin vertonen tumoren blootgesteld aan één
component snel tekenen van herval, volgend op een initiële respons waarbij nieuwe mutaties of mutaties in
andere signaalwegen werden verworven. Hierdoor is het essentieel om simultane inhibitie van verschillende
signaalwegen voor overleving te evalueren. Additioneel tonen wij aan dat CDK12 inhibitie in een
gecombineerde therapeutische strategie met BCL-2 tot een significant synergistisch effect leidt. Deze
informatie zal een hulp bieden bij de identificatie van kandidaat signaalnodes in de ontwikkeling van nieuwe
klinische therapeutica en nieuwe combinatie strategieën opdat betere overlevingskansen zouden bekomen
worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bij dit onderzoek zullen 240 immunodeficiente muizen gebruikt worden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Bij dit onderzoek zullen 240 immunodeficiente muizen gebruikt worden

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

De matig negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de mogelijk neveneffecten van de
neuroblastoom vorming en in mindere mate ten gevolge van de therapeutische toediening: verminderde
activiteit, verminderde voedselopname, diarree en gewichtsverlies. De dieren worden geeuthanaseerd, via
cervicale dislocatie, vanaf de eerste observatie dat hun welvaart gecomprimeerd is volgens aanvaarde
criteria. Op het einde van het experiment zal het bloed van de dieren gebruikt worden in het onderzoek van
een collaborerende onderzoeksgroep opdat geen additonele experimenten zouden moeten worden
uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve in vitro technieken beschikbaar om een gecomprimeerde tumorgroei aan te duiden.
De focus van dit onderzoek is om bewijzen aan te leveren voor de combinatie van meerdere therapeutische
strategieën op de tumorontwikkeling. In vitro experimenten in cellijnen zijn reeds uitgevoerd, maar analyse
van tumorontwikkeling kan alleen uitgevoerd worden in een geschikt diermodel zoals de muis.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Dit minimum aantal van dieren is nodig om statistisch significante resultaten te bekomen, rekening houdend
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk met variatie tussen muizen. Op het einde van het experiment zal het bloed van de dieren gebruikt worden in
het onderzoek van een collaborerende onderzoeksgroep opdat geen additonele experimenten zouden
proefdieren gebruikt worden.
moeten worden uitgevoerd voor hen.
3.Verfijning (maximaal 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 worden geïnoculeerd met tumorcellen, afkomstig van neuroblastoma cellijnen, opdat neuroblastoma
xenograften bekomen worden. Humane tumor muizen xenograften zijn goed gevalideerde pre-klinische
modelsystemen om de activiteit van anti-kanker drugs vast te stellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Tijdens de tumorontwikkeling kan een lokaal (primaire tumor) of verspreid ongemak veroorzaakt worden,
gerelateerd aan de grootte en de groei van de tumoren (pijn, slapheid, bewegingsproblemen, …). Dit wordt
geëvalueerd door dagelijkse, accurate observatie van de dieren en verwijdering uit het experiment (door
euthanasia) bij duidelijk ongemak of als de tumor de vastgelegde omvang overschrijdt.

630
Niet-technische titel van het project

De FOXM1-EZH2 regulatorische as als sleutelfiguur en nieuwe therapeutische invalshoek voor
MYCN gedreven neuroblastoma ontwikkeling

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 jaar vanaf 25-07-2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Neuroblastoma, replicatieve stress, celastrol, gerichte combinatie strategie

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
neen
niet gebruikt in andere proeven
Neuroblastoom is een tumor, afkomstig van de neurale kamcellen, en is verantwoordelijk voor
15% van de kinderkankersterfte. De lange termijn overleving van patiënten met hoog-risico
neuroblastoma is in de recente jaren niet verbeterd en blijft dus de belangrijkste oorzaak van
kankersterfte in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar. Op basis van overtuigende in vitro data, willen we
in dit project het effect van c-MYB inhibitie via celastrol op groei en overleving van neuroblastoma
cellen, in vivo, bepalen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ons en internationaal in vitro onderzoek toont aan dat c-MYB als nieuwe afhankelijkheidfactor en
drijvende kracht kan aanzien worden in neuroblastoma. c-MYB inhibitie in MYCN gedreven
neuroblastoma is nog niet getest noch is diens inhibitor celastrol. Deze informatie zal een hulp
bieden bij de identificatie en validatie van kandidaat signaalnodes in de ontwikkeling van nieuwe
klinische therapeutica en nieuwe combinatie strategieën opdat betere overlevingskansen zouden
bekomen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bij dit onderzoek zullen 160 immunodeficiente muizen gebruikt worden

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Bij dit onderzoek zullen 160 immunodeficiente muizen gebruikt worden

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

De matig negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de mogelijk neveneffecten van de
neuroblastoom vorming en in mindere mate ten gevolge van de therapeutische toediening:
verminderde activiteit, verminderde voedselopname, diarree en gewichtsverlies. De dieren worden
geeuthanaseerd, via cervicale dislocatie, vanaf de eerste observatie dat hun welvaart
gecomprimeerd is volgens aanvaarde criteria. Op het einde van het experiment zal het bloed van
de dieren gebruikt worden in het onderzoek van een collaborerende onderzoeksgroep opdat geen
additonele experimenten zouden moeten worden uitgevoerd.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieve in vitro technieken beschikbaar om een gecomprimeerde tumorgroei aan
te duiden. De focus van dit onderzoek is om bewijzen aan te leveren voor de voorgestelde
therapeutische strategie op de tumorontwikkeling. In vitro experimenten in cellijnen zijn reeds
uitgevoerd, maar analyse van tumorontwikkeling kan alleen uitgevoerd worden in een geschikt
diermodel zoals de muis.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Dit minimum aantal van dieren is nodig om statistisch significante resultaten te bekomen, rekening
houdend met variatie tussen muizen. Op het einde van het experiment zal het bloed van de dieren
gebruikt worden in het onderzoek van een collaborerende onderzoeksgroep opdat geen
additonele experimenten zouden moeten worden uitgevoerd voor hen.

3.Verfijning (maximaal 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 worden geïnoculeerd met tumorcellen, afkomstig van neuroblastoma cellijnen, opdat
neuroblastoma xenograften bekomen worden. Humane tumor muizen xenograften zijn goed
gevalideerde pre-klinische modelsystemen om de activiteit van anti-kanker drugs vast te stellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Tijdens de tumorontwikkeling kan een lokaal (primaire tumor) of verspreid ongemak veroorzaakt
worden, gerelateerd aan de grootte en de groei van de tumoren (pijn, slapheid,
bewegingsproblemen, …). Dit wordt geëvalueerd door dagelijkse, accurate observatie van de
dieren en verwijdering uit het experiment (door euthanasia) bij duidelijk ongemak of als de tumor
de vastgelegde omvang overschrijdt.

631
Niet-technische titel van het project

Studie van het effect van de microbioom op de macrofagen in de lever tijdens steatohepatitis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

08/2020 - 02/2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting, Microbioom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer in meer voor in onze
westerse samenleving. Opstapeling van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose en dit kan verder
evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lever residente macrophages (Kupffer Cellen KCs), zouden een belangrijke rol spelen in de evolutie tot NASH maar hun specifieke bijdrage tot deze
ziekte in niet gekend. We stellen in dit project voor om het effect van het microbioom op deze KCs tijdens
homeostase and tijdens NASH te bestuderen,

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien we de rol van KCs beter begrijpen in de ontwikkeling van NASH zal dit ook leiden tot de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkeling van therapeutische interventies voor het bestrijden van NASH in patienten met steatose.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 40 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject

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

De meeste procedures zijn van lichte graad voor de muizen en zullen zorgen voor weinig ongemak.
Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie. We verwachten geen periode van langdurige pijn maar
moesten we stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen dan zullen deze onmiddelijk
geeuthanasieerd worden gebruik makende van cervicale dislocatie

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Residente macrofagen hebben zeer verschillende gen expressie profielen en verschillende functies
(Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter onduidelijk welke signalen de expressie van deze
genen induceren. Daarenboven werd aangetoond dat wanneer macrofagen uit hun weefsel worden
gehaald en in vitro worden gekweekt zij hun weefsel-specifieke genexpressie verliezen (Gosseli et al. Cell
2014). Het is ook onmogelijk om in vitro de complexe metabolische symptomen na te bootsen zoals lever
steatose of diabetes. Het is daarom cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd in samenwerking met
partners met uitvoerige expertise in deze NASH modellen en we hebben daardoor het aantal muizen tot
een minimum kunnen herleiden om toch nog altijd statistisch relevante studies uit te voeren. De protocols
die gebruikt worden zijn reeds goed beschreven in de literatuur en zijn reeds betrouwbaar wat ook toelaat
om het aantal muizen tot een minimum te herleiden.

3.Verfijning (maximaal 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 zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op muizen
en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols zijn ook reeds
geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te induceren bij de muizen.
Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we
dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocolen die zo minimaal ongemak induceren. Verder leunt het
immuunsysteem en diens werking in de muis dicht genoeg aan bij het immuunsysteem van de mens,
hierdoor is de muis een ideaal model om dit onderzoeksproject te bestuderen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen dagelijks worden gecontroleerd door de
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren personen betrokken in het experiment.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

632
Niet-technische titel van het project
De effecten van quorum sensing peptide producerende bacteriën bij muizen
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
10/08/2020 - 09/08/2023
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)

Quorum sensing peptiden, microbioom, muscle
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Quorum sensing peptiden zijn kleine 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 spier
hostcellen (muis, mens). Dit project wil nagaan of de 3 meest interessante quorum sensing peptiden
(gebaseerd op onze eigen data) in staat zijn om vanuit de darmflora de spieren te bereiken en aldaar
effecten uit te oefenen. Daarnaast willen we nagaan of het toedienen van 'goede' probiotische strains
(gunstige QSP of geen slechte QSP productie) de 'slechte' probiotische strains kan verdrijven en zo het
spiermetabolisme gunstig beïnvloeden. Gezien er op heden geen goede biomarkers noch behandeling
bestaan voor frequente spierziekten als cachexie en sarcopenie, en geen andere groepen de effecten
van QSP hierop momenteel aan het onderzoeken zijn, zal dit project een wezenlijke bijdrage kunnen
leveren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Zodra de interactie tussen deze bacteriën en spiermetabolisme wordt aangetoond, kunnen nieuwe
peptide en/of probiotische ("goede bacteriën") geneesmiddelen worden ontwikkeld om spierziekten
zoals cachexie en sarcopenie te inhiberen. Daarnaast kan ook onderzocht worden of deze quorum
sensing peptiden als merker kunnen fungeren om het risico op deze ziekten te voorspellen (en dus tijdig
te inhiberen).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er wordt gewerkt met klassieke zwarte muizen (Bl6) die
spieronderzoek.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen 224 Bl6 muizen worden gebruikt.

frequent gebruikt worden in het

In het kader van de handelingen die met de dieren
Door het toedienen van bacteriën (met gekende probiotische eigenschappen) via gavage door ervaren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
personen wordt slechts milde negatieve effecten verwacht. De muizen zullen op het einde van de studie
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
geëuthanaseerd worden.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.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 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 dan in C. elegans en
muis eerste in vivo experimenten verder bestudeerd werden. Een selectie van 3 peptiden werd op basis
hiervan gemaakt die nu met behulp van dierproeven dienen geanalyseerd te worden om hun eigenlijke
effect in het lichaam te kunnen bepalen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Er werden reeds uitvoerig in vitro testen (labotesten) en enkele in vivo experimenten uitgevoerd om de
meest werkzame peptiden te kunnen selecteren. Enkel deze peptiden worden nu ook 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.

Het C57Bl6/J muismodel is een gevalideerd model voor onderzoek van het microbiome en het
spiermetabolisme in de literatuur. Dit muismodel heeft een pijnloos fenotype zonder interventie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het welzijn van de dieren wordt nauwlettend, dagelijks of tweemaal dagelijks, beoordeeld. Ernstig
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ongemak zal worden voorkomen door dieren die de humane eindpunten bereikt hebben, vroegtijdig te
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
euthanaseren.
minimum te beperken.

633
Niet-technische titel van het project

Validatie van magnetisatie transfer MRI beldvorming en MRI structuur analyse in een muismodel
voor darmfibrose.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

MR beeldvorming, Fibrose, IBD, Colitis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is om de verkregen resultaten uit een voorgaande proef, waarbij fibrose
kan onderscheiden worden van inflammatie in de darm van muizen op een DSS-dieet door
middel van magnetisatie transfer MRI en MRI structuur analyse, te bevestigen. Terwijl zal ook
het potentieel van deze technieken aangetoond worden door een nieuw anti-fibrotisch middel te
gebruiken, hierdoor kan het poteniteel van deze techniek voor het testen van experimentele antifibreuze middelen eveneens aangetoond worden. Door een betere opvolging van de al dan niet
fibrose ontwikkeling, binnen eenzelfde dier over tijd, is het niet meer noodzakelijk om grote
groepen muizen te hebben die op verschillende tijdstippen dienen gesacrificeerd te worden voor
de evaluatie van fibrose ontwikkeling.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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 bevestiging van onze resultaten,
de MR beeldvorming en de magnetische transfer toepassing onder de aandacht worden
gebracht voor vertaling naar gebruik in de kliniek.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De dierensoort die gebruikt wordt is muis, zijnde C57/BL6 muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Het maximaal aantal is 27 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?

Gedurende het volledig verloop van de proef zullen de dieren om de twee dagen gewogen
worden en klinisch opgevolgd, om de 3 weken zal er 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 allen op het einde van het experiment gesacrificeerd worden. De sacrificatie is bij
dit experiment noodzakelijk om de correlatie tussen histologie en MR beeldvorming te
bepalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In het boek 'Applied linear statistical methods' (Neter J, Kutner MH, Wasserman W, Nachtheim
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
om statistisch significante 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.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 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)

634
Niet-technische titel van het project
Identificeer het spectrum van menselijke T-ALL- en T-LBL-patiëntstalen die gevoelig zijn
voor DNA-hypomethyleringsmiddelen
Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/10/2020-1/10/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja. Na afloop van het project (max 4 jaar na de start van de studie)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

T-ALL; T-LBL; DNA hypomethylating agents; Decitabine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
In dit project willen we het spectrum van menselijke T-ALL- en T-LBL-patiëntstalen
identificeren die zouden kunnen reageren op DNA-hypomethylerende middelen en we
willen de stroomafwaartse effecten begrijpen die deze antileukemische effecten zouden
kunnen mediëren. Wij zijn van mening dat afwijkende DNA-methylering een kwetsbaar
therapeutisch doelwit is dat in de nabije toekomst in overweging moet worden genomen
voor de behandeling van humaan T-ALL en T-LBL.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we een nieuwe behandeling tegen bloedkanker (T-ALL/T-LBL) bij
kinderen evalueren. Slechte prognostische subtypes van T-ALL / T-LBL kunnen baat
hebben bij het opnemen van gerichte therapie in de huidige
chemotherapiebehandelingsschema's. Ons project heeft tot doel duidelijke preklinische
gegevens te leveren over het effect van DNA-hypomethyleringsmiddelen, die een rationele
basis zouden moeten bieden voor de start van klinische proeven om dit te testen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bij dit onderzoek worden NSG muizen gebruikt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

612

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 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 Decitabin. De injecties
zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen. Er bestaat geen andere manier om de drugs
efficiënt in de muis te krijgen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het aantal ingrepen die kortstondig of licht ongemak kunnen veroorzaken wordt in deze
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren studie tot een strikt minimum beperkt.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

635
Vulgariserende titel van het project
De effecten van quorum sensing peptiden op het immuunsysteem.
Looptijd van het project
1/08/2020 - 31/07/2023
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Quorum sensing peptiden, microbioom, immuun systeem
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Quorum sensing peptiden zijn kleine, eiwit-afgeleide moleculen die door diverse
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bacteriën worden gebruikt om met elkaar te communiceren. Deze communicatie is
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal echter niet beperkt tot bacteriën onderling: recent onderzoek van onze groep heeft
1000 karakters)
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 het immuun systeem. In dit onderzoek
willen we daarom het effect van deze quorum sensing peptiden op immuuncellen
onderzoeken, en meer bepaald hun effect op verouderende splenocyten en
bloedcellen. Dit zal gebeuren aan de hand van dierproeven met jonge en oude muizen.
We verwachten dat dit project zal bijdragen aan het begrijpen waarom bepaalde
mensen een ongepaste immuunrespons ontwikkelen. Daarna kunnen ook nieuwe
geneesmiddelen/diagnostische testen worden ontwikkeld om sarcopenie het
immuunsysteem te moduleren.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen 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)

Zodra de interactie tussen deze bacteriën en het immuun systeem wordt aangetoond,
kunnen nieuwe peptide en/of probiotische ("goede bacteriën") geneesmiddelen worden
ontwikkeld om het immuun systeem positief te moduleren. Daarnaast kan ook
onderzocht worden of deze quorum sensing peptiden als merker kunnen fungeren om
het risico op e.g. cytokinestorms te voorspellen (en dus tijdig te inhiberen).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij Er wordt gewerkt met klassieke zwarte muizen (Bl6) die frequent gebruikt worden in het
benadering het aantal van deze dieren?
spieronderzoek. Hiervan zullen 128 muizen worden gebruikt (jong en oud).
In het kader van de handelingen die met de dieren Het dagelijks intraperitoneaal toedienen gedurende 1 week van de QSP/controles
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve worden als milde negatieve effecten verwacht.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten?
Wat is het uiteindelijke lot van de dieren?

De muizen zullen op het einde van de studie (max. 1 week na de start van de QSP
toedieningen) geëuthanaseerd worden.

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

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

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
het werkzame peptiden te kunnen selecteren. Enkel deze peptiden worden nu ook in de
diermodelen gebruikt.

Het C57Bl6/J muismodel is een gevalideerd model voor onderzoek van het immuun
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en systeem en ageing in de literatuur. Dit muismodel heeft een pijnloos fenotype zonder
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is interventie.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen die zullen Het welzijn van de dieren wordt nauwlettend, dagelijks of tweemaal dagelijks,
genomen worden om de negatieve effecten op het beoordeeld. Ernstig ongemak zal worden voorkomen door dieren die de humane
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. eindpunten bereikt hebben, vroegtijdig te euthanaseren.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
bij de dieren te minimaliseren.

636
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van de combinatie ABT-199 en Tocilizumab als een nieuwe behandeltherapie voor TALL

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/09/2020 - 01/09/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

T-ALL; ETP-ALL; BCL2; ABT-199; Tocilizumab ; IL6

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
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. Eveneens treden zeer vaak resistentiemechanismen op tegen de huidige gebruikte
chemotherapeutica en drugs, waardoor er een nood is aan een gamma van bijkomende (more
targeted) drugs die toestaan deze resistentie te omzeilen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we een nieuwe behandeling tegen bloedkanker bij kinderen evalueren die
specifieker zal inwerken op de kankercellen en geen effect heeft op normale, gezonde cellen in het
lichaam. Deze nieuwe 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bij dit onderzoek worden NSG muizen gebruikt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

168 muizen

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

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 Tocilizumab en oral gavage voor ABT-199 . De
injecties en oral gavages zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen. Er bestaat geen andere
manier om de drugs efficiënt in de muis te krijgen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 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 keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat immunodeficiënte muizen
ontwikkeld werden als model om humane cellen in een in vivo setting te kunnen bestuderen. Deze
gehumaniseerde diermodellen vormen een ideaal platform om nieuwe compounds uit te testen in
de context van humane leukemie ontwikkeling. Het aantal ingrepen die kortstondig of licht
ongemak kunnen veroorzaken wordt in deze studie tot een strikt minimum beperkt.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

637
Niet-technische titel van het project

De rol van een nieuw eiwit met een rol in bot tijdens osteoclast ontwikkeling

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

08/2020 - 08/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Osteoclast, bot, osteoblast, osteoartritis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet neen
gebruikt in andere proeven
Er is een grote nood naar behandelingen voor osteoartritis. Wij onderzoeken een molecule
met een tot noch toe onbeschreven rol in osteoartritis, met een nadruk op bot. Mogelijk zorgt
deze molecule ervoor dat er minder boterosies voorkomen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal leiden tot nieuwe inzichten in hoe boterosies ontstaan met een nadruk op
osteoartritis. Mogelijk kan dit ook leiden tot nieuwe therapieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

25

In het kader van de handelingen die met de dieren
Dit iseen in vitro proef. De muizen worden niet gemanipuleerd alvorens opgeofferd te
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
worden via cervicale dislocatie.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Een mogelijk alternatief kan het gebruik van cellijnen zijn. Cellijnen hebben echter gewijzigde
expressiepatronen en zijn daarom niet ideaal om nieuwe mechanismen te achterhalen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er wordt gebruik gemaakt van statistische tests om voldoende muizen te gebruiken om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significante resultaten te bekomen, maar ook niet onnodig veel muizen te
gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is het ideale proefdier om bot te bestuderen, aangezien dit gelijkaardig is als het bot
van de mens. Verder wordt de muis ook gebruikt in osteoartritis modellen waardoor dit
resultaat geëxtrapoleerd kan worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden gemonitord voor discomfort.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

638
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de rol van pathogene mutaties in het gen RC3H1 in de ontwikkeling van
autoimmuunziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2019; 30/09/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja (Binnen de looptijd van het project)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

RC3H1, PID, Autoimmuniteit, Inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet neen
gebruikt in andere proeven
In dit project bestuderen we pathogene mutaties in het gen RC3H1. Onze hypothese is dat
deze mutaties de functie van Roquin1 blokkeren en leiden tot een overactivatie van het
immuunsysteem in de dragers van deze mutatie. Door het bestuderen van de muis met een
gelijkaardige afwijking in Roquin1 hopen we aan te tonen dat deze mutatie inderdaad de
ziekte van onze patienten uitlokt. De voorgestelde proeven zullen ook preklinisch bewijs
leveren welke therapie nuttig kan zijn in het bestrijden van deze zieke.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In deze studie willen we de causale rol van een mutatie in Roquin1 aantonen in de
immuunstoornis van onze patienten. Deze patienten leiden aan een overactivatie van hun
immuunsysteem. Zeldzame mutaties in genen kunnen aanleiding geven tot
immuunstoornissen met belangrijke gevolgen voor de gezondheid van de patient.
Translationele studies die de causale rol van het gen, het mechanisme en een potentiele
therapie kunnen aantonen zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van innovatieve
behandelingen. Even belangrijk is het feit dat deze mutaties ons leren hoe ons
immuunsysteem functioneert en kunnen leiden tot doorbraken in andere delen van de
immunologie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal zullen 558 muizen gebruikt worden (p R687* C56Bl/6 muizen)

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

Het lijden van deze dieren valt onder de categorie matig (P2). Lijden is te verwachten ten
gevolge van de behandeling met immunostimulantia, de ontwikkeling van autoimmuniteit en
potentiele geneesmiddelen. Al deze dieren worden op het einde van de proeven
geeuthanaseerd voor de verdere bestudering van de immuunrespons. De euthanasie zal
worden uitgevoerd met behulp van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voor het bewijzen van de causale rol van deze mutatie in Roquin1 in de ontwikkeling van
immuunziektes is de bestudering van transgene muizen in een dierenmodel die gelijkaardige
pathologie uitlokt noodzakelijk. Een dierloze methode is tot op heden niet beschikbaar.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Door het bestuderen vande beschikbare literatuur en het uitvoeren van een power analyse
zijn we in staat geweest om met een 90% statistische zekerheid te stellen dat het aantal
dieren dat we gebruiken in onze studies voldoende is om het gewenste effect te observeren.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 de voorgestelde proeven gaan we de dieren dagelijks opvolgen (visuele inspectie en
wegen) zodat de negatieve effecten op het welzijn van de dieren to een minimum beperkt
blijven. Indien het duidelijk is dat de muizen teveel lijden, zullen deze dieren humaan
geeuthaniseerd worden.

639
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar een nieuwe target in context van Spondyloartritis en
gewichtsverlies

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

September 2020 - september 2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Artritis, RA, SpA, IL-23

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wij hebben een nieuwe mogelijke piste voor een nieuw mechanisme binnen
inflammatoire 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 met een focus op inflammatie, bot en gewichtsverlies.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 dit project in zijn opzet slaagt, zullen wij verdere onderzoeken uitvoeren om
te bepalen of dit mechanisme te targetten valt voor een behandeling van artritis. Dit
onderzoek resulteert op lange termijn mogelijk in een nieuw medicijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

520 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?

Wij verwachten in context van de artritismodellen hoogstens een matige graad van
ernst. Ze zullen gewichtsverlies ondergaan en de gewrichten zullen opzwellen. Er
wordt steeds opvoorhand bepaald hoe lang het experiment duurt, waarna de
muizen worden opgeofferd, maar indien de muizen humane eindpunten ontmoeten,
zullen zij eerder worden opgeofferd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De literatuur wordt frequent doornomen om duplicatie te vermijden. Bovendien
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk wordt via statistische methoden bepaald hoeveel muizen wij nodig hebben om
relevante resultaten te bekomen, zonder een te veel aan muizen te gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruikte technieken in dit project, zijn reeds uitvoerig beschreven in de muis.
Wij hebben dit model reeds gebruikt in onze onderzoeksgroep.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De dieren worden dagelijks onderzocht en 2 of 3 keer per week uitvoerig gescoord.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren Er wordt tevens voor gezorgd dat zij in groep gehuisvest zijn. Er wordt steeds
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum nestmateriaal en schuilhokjes voorzien.
te beperken.

640
Niet-technische titel van het project

Assessing the platinum distribution in biological tissue after intraperitoneal drug delivery with nanoXRF imaging

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

15/08/2020: loopttijd 3 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Nee

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PIPAC, nanopartikel, XRF, rat

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Het onderzoek stelt als doel, na te gaan of nieuwe formulaties en behandelmethoden van peritoneale metastasen (PM) leiden tot betere
weefselpenetratie van chemotherapie na intraperitoneale toediening.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

De inzichten kunnen leiden tot een betere behandeling van PM bij de mens, waarvoor tot op heden weinig doelmatige behandelingen
beschikbaar zijn. Vermits PIPAC (pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy) en ePIPAC (PIPAC with electrostatic precipitation) al
klinisch kunnen gebruikt worden, kan vertaling van de bevindingen naar de humane kankerbehandeling vrij snel gaan.

WAG/Rij ratten
40

In het kader van de handelingen die met de dieren
Bij deze proef worden ratten geopereerd onder verdoving en met pijnstilling. De ratten krijgen tumoren op het peritoneum. Alle dieren ondergaan
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
op het einde van de proef of bij enig teken van lijden euthanasie. Wegens deze ingrepen wordt het effect geklassificeerd als 'matig'.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 zijn er geen alternatieve modellen beschikbaar (in vitro of lagere diersoorten) die het toelaten dit onderzoek uit te voeren.

Het gebruikte aantal ratten per groep is een absoluut minimum om de variabiliteit binnen de analyses op te vangen.

Ratten zijn de minst ontwikkelde diersoort bij dewelke dergelijk gespecialiseerd model mogelijk is, i.e. verneveling van chemotherapie in de
buikholte.

De ratten worden in optimale omstandigheden gehuisvest en alle ingrepen gebeuren onder narcose en met adequate pijnstilling.

641
Niet-technische titel van het project

Het ontwikkelen van een 'tumor engineered' 3D borstkanker model

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/10/2020

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

Borstkanker, 3D, tumor engineering, sferoïd, 3D bioprinten

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt neen
in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van dit experiment is het ontwikkelen van een 3D-engineered borstkankermodel.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Hiervoor dienen zowel humane borstkankercellen (in immunodeficiënte muismodellen) als de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal interactie met het immuunsysteem (muisborstkankercellen in syngene muizen) onderzocht
1000 karakters)
worden. Dit alles om een zo relevant mogelijk borstkankermodel te creëren. Relevant betekent
hier dat we verschillende types borstkankers (zoals hormoongevoelige en hormoonongevoelige)
in een zo realistisch mogelijk model vervatten met verschillende celtypes, een extracellulaire
matrix en bloedvaten. Dit is belangrijk om de interactie de tumor met zijn host (o.a. het
immuunsysteem) en de werking van kankertherapieën te onderzoeken. De huidige cellijnen
hebben namelijk reeds een grote betekenis gespeeld in vitro (e.g. MCF7 en de ontwikkeling van
tamoxifen) maar interageren slechts in beperkte mate met hun host bij in vivo onderzoek of
bereiken een interactie met de host die ver staat van de humane borstkankerontwikkeling.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

een tumor engineered contruct kan borstkanker op een uiterst realistische manier reproduceren.
Bovendien is een dergelijk model op microscopische en nanomoleculaire schaal gecontroleerd
en onderzoekbaar. Dit houdt in dat de tumorogenese, intra- en intercellulaire communicatie,
immuunreacties, metastasering en angiogenese kunnen worden onderzocht. Daarenboven
kunnen in deze processen zgn. drugable targets worden geïdentificeerd en de reactie van
geneesmiddelen op realistische wijze onderzocht. Kortom, een engineered borstkankermodel
kan een katalysator zijn in het kanker- en kankergeneesmiddelenonderzoek.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (Balb/c, Swiss nu/nu, NSG, C57BL/6, Charles River Company, Frankrijk)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

456

In het kader van de handelingen die met de dieren
Verwachte negatieve effecten: lokale zwelling door toename volume tumor
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
ernstgraad: matig
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
lot van de dieren: euthanasie (cervicale dislocatie)
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bloedvatvorming en immunreacties zijn alsnog niet na te bootsen in vitro. Dergelijke complexe
mechanismen worden enkel in levende organismen bereikt. In de toekomst moet ons
onderzoek, een 3D tumor construct, leiden tot een vervanging van proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De literatuur is nagegaan om te zien of dit een nieuw onderzoek is en geen herhaling
plaatsvindt.
Statistisch onderzoek (i.e. poweranalyse) is verricht om het aantal dieren te bepalen zodat geen
overpowering plaatsvindt. Daarnaast gebeurt het onderzoek in fases waarbij sterk positieve of
negatieve resultaten leiden tot al dan niet beëindigen van het onderzoek. Zo moet niet onnodig
veel dieren worden aangewend.
In de nabije toekomst moet ons onderzoek leiden tot een vermindering van het aantal
proefdieren door hogere efficiëntie van de onderzoeksmethodes.

3.Verfijning (maximaal 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 diersoort en genetische achtergrond is gekozen o.b.v. de literatuur. De muis en de specifieke
zijn de gouden standaard voor borstkankeronderzoek.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Elke manipulatie wordt gedaan onder algemene anesthesie. Dagelijkse controle van de dieren
wijst uit of een dier lijdt en geëuthanaseerd wordt.
Er is specifieke huisvesting voorzien (kooiverrijking met schuilplaats, nestmateriaal en
aangepaste bedding; type 2 kooien met minimum en maximumaantal dieren)

642
Niet-technische titel van het project

Medische beeldvorming van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen in kankeronderzoek

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

medische beeldvorming, kankerbehandeling, diagnose, therapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, neen
niet gebruikt in andere proeven
Er werden nieuwe stoffen ontwikkeld die allen zeer specifiek op kankercellen binden,
maar niet op gezond weefsel. Deze studie is een eerste stap om te zien of die stoffen
in een levend wezen nog steeds zo selectief en specifiek binden. De verspreiding van
elk van die stoffen wordt nagegaan door middel van medische beeldvorming: de
stoffen worden voorzien van een radioactief label dat door de scanner kan opgepikt
worden, zodat we te weten komen waar de stoffen naar toe gaan, hoe lang ze in het
levend wezen verblijven en hoe ze door het lichaam verwerkt worden of het lichaam
verlaten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In deze studie zullen we kennis opdoen over de toepasbaarheid in een levend wezen,
zowel voor de diagnose van bepaalde types kanker als voor kankertherapie. Diagnose
zal dus kunnen door een radioactief label dat door de scanner wordt opgepikt; therapie
zal kunnen door een ander radioactief label te gebruiken dat de kankercellen heel
lokaal bestraalt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

250

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

we laten tumoren (afkomstig van de mens) in de flank van de muizen groeien, omdat
we willen onderzoeken of de nieuwe stoffen enkel naar de tumoren gaan en niet naar
gezond weefsel; in principe hebben de dieren geen last van dat groeiende bolletje in
hun zij (licht ongemak); na de laatste scan worden de dieren gedood om hun organen
verder in meer detail te onderzoeken

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

de nieuwe stoffen werden eerst geselecteerd en uitgebreid getest in het laboratorium,
niet op dieren (binden deze stoffen enkel op tumorcellen? zijn de stoffen niet toxisch?
enz), alvorens we nu naar de volgende stap overgaan, namelijk voor het eerst aan
een levend wezen toedienen dat voldoende gelijkenissen vertoont met de mens

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
de verdeling van elk van de nieuwe stoffen in het lichaam wordt in maximum drie
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dieren bekeken; omdat er iets kan fout gaan bij de tumorgroei, worden er wel aan vijf
dieren tumorcellen gegeven; het type medische beeldvorming dat in deze studie wordt
proefdieren gebruikt worden.
toegepast is zeer gevoelig, dus ofwel zien we de stoffen in de tumor, ofwel niet;
vandaar dat er niet veel dieren per nieuwe stof nodig 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.

de muizen die in deze studie gebruikt worden zijn de laagste diersoort waarin de groei
van tumorcellen die afkomstig zijn van de mens, mogelijk is; de scanner die de
beeldjes zal maken is speciaal ontwikkeld om in kleine proefdieren betrouwbare
informatie te verzamelen

Verklaar de maatregelen die 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 inspuiten van de tumorcellen gebeurt onder volledige verdoving, het inspuiten van
de nieuwe stoffen gebeurt onder volledige verdoving, het opnemen van de beeldjes
veroorzaakt geen pijn of ongemak, maar omdat de dieren lang moeten stilliggen
gebeurt ook de beeldvorming onder volledige verdoving

643
Niet-technische titel van het project

Vaccinatie van muizen voor de evaluatie van een nieuw vaccin

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020; 4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vaccinatie

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We wensen na te gaan of een nieuw ontworpen vaccin in staat is om antilichamen op
te wekken. Verder willen we onderzoeken of deze opgewekte antilichamen
neutraliserende eigenschappen hebben.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Op basis van dit onderzoek kan beslist worden of het ontwikkelde vaccin mogelijks
gebruikt kan worden bij mensen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

240

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

We verwachten geen negatieve effecten voor de dieren na het uitvoeren van de
handelingen. De verwachte graad van ernst is daarom licht. Aan het einde van het
experiment zullen de dieren geëuthanaseerd worden door middel van cervicale
dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Tot op heden is er nog geen dierloze methode, waarmee men kan nagaan of er
antilichamen aangemaakt worden tegen een bepaald eiwit. Daarom is het
noodzakelijk om dieren te gebruiken met een functioneel immuunsysteem.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd gekozen voor het minimale aantal muizen dat noodzakelijk is om variatie
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tussen dieren op te vangen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 worden frequent gebruikt voor de productie van antilichamen. Verder zijn
muizen een van de meest gebruikte proefdieren in wetenschappelijk onderzoek.
Handelingen en experimentele methoden in muizen zijn daarom uitgebreid en zo kan
men nagaan welke methode het beste geschikt is voor de wetenschappelijke
doestellingen evenals welke methoden het minste pijn of ongemak toebrengen aan
de 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.

De kooien worden verrijkt met papieren huisjes en materiaal om nesten te maken.
Verder worden de dieren dagelijks opgevolgd en wanneer ernstige pijn of ongemak
wordt vastgesteld, zullen de dieren vroegtijdig geëuthanaseerd worden.

644
Niet-technische titel van het project

Bepaling van het optimale muismodel voor onderzoek naar koemelkallergie bij kinderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar, vanaf 2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Voedselallergie, koemelkallergie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
neen
niet gebruikt in andere proeven
Koemelkallergie is een multifactoriële ziekte waarbij de interactie tussen gastheer (o.m. genetica)
en darmflora een belangrijke rol spelen. Het is tot op heden nog niet duidelijk hoe deze twee met
elkaar reageren bij het ontstaan van deze aandoening. Om meer mechanistische inzichten te
verkrijgen zijn in vivo modellen een heel interessant hulpmiddel. Momenteel worden er echter
meerdere in vivo modellen gebruikt, zonder echt te weten welke het dichtst aanleunt bij de situatie
bij de mens. Daarom is het doel van dit experiment om na te gaan welk muismodel de humane
situatie optimaal weergeeft om op die manier beter onderzoek naar koemelkallergie en
voedselallergieën in het algemeen te kunnen doen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Kennis over het muismodel dat het beste aanleunt bij de humane situatie kan de resulaten van
toekomstige analyses beïnvloeden. Het gebruik van het meest realistische muismodel zal
resultaten geven die dichter aanleunen bij de humane situatie, waardoor meer informatie
bekomen wordt over de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

We maken gebruikt van vrouwelijke, wild-type muizen (C57BL/6 en BALB/c)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Het maximaal aantal dieren in dit experiment bedraagt 130 muizen, waarbij 70 C57BL/6 en 60
BALB/c muizen.

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

De muizen zullen allergisch gemaakt worden aan koemelkeiwitten. Als gevolg hiervan kan een
deel van de muizen diarree ontwikkelen. Na deze sensitizatieperiode zullen de muizen getest
worden op eventuele allergische reacties tegenover koemelkeiwitten. De symptomen kunnen
hierbij variëren van helemaal geen symptomen, tot een extreme allergische reactie. We
verwachten hierbij dus een matige tot ernstige vorm van pijn, lijden of angst.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Helaas is er geen in vitro systeem voorhanden dat de complexe in vivo interactie tussen gastheer
en darmflora kan nabootsen. Vandaat dat we genoodzaakt zijn dieren te gebruiken voor dit
experiment.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Aan de hand van geconsulteerde literatuur en eigen kennis over analyse van kleine componenten
in lichaamsvloeistoffen, en in overleg met iemand met veel ervaring in het uitvoeren van
dierproeven konden we inschatten hoeveel dieren we minimaal nodig hebben om statistisch
significante 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.

Er werd gekozen voor het uitvoeren van muizenproeven aangezien dit het meest bestudeerde
model voor voedselallergie is. Het grootste deel van de hedendaagse informatie over het
immuunsysteem en voedselallergieën is dan ook reeds afkomstig van muizenproeven. Helaas
worden heden ten dage verschillende protocols uitgevoerd, zonder exact te weten welk model het
dichtste aanleunt bij de humane situatie.

Verklaar de maatregelen die 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 dagelijks klinisch worden opgevolgd. Bij progressief verlies van > 20% van het
lichaamsgewicht tegenover de controlegroepen of bij duidelijke tekenen van ongemak zal het
proefdier onverwijd op humane manier gedood worden (humaan eindpunt - verstikking met
koolstofdioxide, gevolgd door cervicale dislocatie)

645
Niet-technische titel van het project

De rol van immuuncellen in leverkanker.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

leverkanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit onderzoeksproject wensen we de rol van immuuncellen in
leverkanker te onderzoeken in muismodellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ontrafelen van de rol van immuuncellen in leverkanker kan aanleiding
geven tot de ontdekking van nieuwe therapeutische mogelijkheden voor
deze aandoening.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Ongeveer 336 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 zal gewerkt worden met muismodellen die de humane effecten van
leverkanker nabootsen. Leverkanker wordt geïnduceerd door middel van
injecties van een toxische stof en het geven van een vet- en suikerrijk
dieet. Een deel van de muizen kan gedurende een korte periode lijden
ondervinden. Deze dieren worden dan ook niet langer gehouden dan
nodig en humane eindpunten worden steeds gehanteerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien de complicaties verbonden aan leverkanker ontstaan door een
wisselwerking tussen verschillende celtypes in de lever en verschillende
organen, kan deze aandoening niet worden nagebootst adhv. in vitro
assays en is een levend organisme noodzakelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren nodig om tot betrouwbare resultaten te komen werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistisch berekend met een minimum aantal dieren als streefdoel.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De gezondheid van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd (observatie
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren van het gewicht, eten, drinken, gedrag…). Indien de muizen ernstig lijden
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum vertonen worden ze geëuthanaseerd.
te beperken.

646
Niet-technische titel van het project

De oorzaak van posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom en overmatig zweten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020 tot 30/09/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

zweten, posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
ja
gebruikt in andere proeven
Een groep van clinici, fysiologen en genetici onderzoekt de pathogenese van posturaal
orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS) en hyperhidrose (overmatig zweten). Via het
Baylor-Hopkins Clinical Genome Center hebben we een grootschalig exome-sequencingproject gestart met een pool van POTS-patiënten, van wie velen ook lijden aan
hyperhidrose. Pilootgegevens suggereren een autosomaal dominant overervingspatroon
van segregerende mutaties in twee genen. Om de betrokkenheid van deze genen bij POTS
te onderzoeken en toekomstige behandelingen te begeleiden, zullen we onze expertise
bundelen om een realistisch en gevalideerd model te creëren waarin therapieën kunnen
worden getest.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
POTS en overmatig zweten zijn momenteel moeilijk te behandelen vermits er niet altijd een
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke duidelijk mechanisme geweten is. Dit onderzoek heeft als uiteindelijke doel om nieuwe
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project opties aan te reiken voor het behandelen van deze aandoeningen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis (mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Totaal 1366 (mus musculus)

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

Voor het grootste gedeelte van de muis handelingen verwachten we enkel lichte negative
effecten vermits de handelingen slechts een voorbijgaand ongemak veroorzaken dat
compleet reversibel is. Voor de matig ernstige handelingen verwachten we ook geen langetermijn ongemakken vermits ook deze handelingen van voorbijgaande aard zijn. Na de
experimenten zullen de dieren euthanasie ondergaan.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Ons werk is om posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom en overmatig zweten te
begrijpen. We gebruiken hiervoor dieren omdat dit complexe gedragingen zijn die niet
geschikt zijn om met in vitro tests na te bootsen. De muis heeft organen die vergelijkbaar
zijn met die van mensen en het genoom van deze soort is gemakkelijk te manipuleren, het
heeft grote nestgroottes en is dus goed voor genetische studies, en het heeft een relatief
korte levensduur.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We baseren onze muis aantallen op voorafgaande ervaringen waarin we geleerd hebben
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hoeveel dieren er nodig zijn om statistische relevantie te bereiken in dit onderzoek. Deze
aantallen werden bereikt door het aantal muizen te berekenen dat nodig is om de lijnen te
proefdieren gebruikt worden.
onderhouden en die nodig zijn om kweken op te zetten voor het genereren van gepaste
lijnen met als doel een betrouwbaarheidsinterval van tenminste 95% te verkrijgen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Op dit moment is het niet haalbaar om in vitro tests te genereren om POTS/hyperhidrose
van dieren na te bootsen. De muis heeft organen die vergelijkbaar zijn met die van mensen
en het genoom van deze soort is gemakkelijk te manipuleren, het heeft grote nestgroottes
en is dus goed voor genetische studies, en het heeft een relatief korte levensduur.

Verklaar de maatregelen die 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 eventuele negative effecten op het welzijn van de dieren zijn minimaal en van
voorbijgaande aard. Er wordt geen permanente schade aangericht en experimenten worden
beperkt in tijdsduur. Hierna wordt een volledig herstel verwacht dat opgevolgd wordt door
verzorgers zodat er, indien nodig, kan ingegrepen worden.

647
Niet-technische titel van het project

Effect van GDF15 inhibitie op voedselinname, gewichtsverlies en cachexie in COPD

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

COPD, sigarettenrook, GDF15

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid of het neen
welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
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 GDF15 in de pathogenese van COPD bestuderen door in vivo experimenten met
een COPD muismodellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 experimentele data die door deze muisproeven worden gegenereerd kunnen een
belangrijke inzichten verschaffen over de rol van GDF15 in de pathogenese van COPD. Het
grote therapeutische potentieel van GDF15 inhibitie in COPD is waarschijnlijk niet enkel
gerelateerd aan de rol van GDF15 in de pulmonale manifestaties van COPD, maar ook in aan
de rol van GDF15 in extrapulmonale comorbiditeiten zoals cachexie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 160 C57BL/6 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 worden aan omgevingsfactoren belangrijk in de pathogenese van COPD
blootgesteld via inademing. Deze blootstellingen zijn niet pijnlijk en gaan enkel gepaard met
een kort moment van stress. Lot: de isolatie van celmateriaal en weefsel gebeurt na
euthanasie van de muizen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er wordt enerzijds gebruik gemaakt van een sample size calculator. Anderzijds blijkt uit
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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).
proefdieren gebruikt worden.
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.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

648
Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van geassisteerde voortplantingstechnieken om onbehandelbare
onvruchtbaarheid te overwinnen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

September 2020 - September 2024

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

Nucleaire
Transfer/Onvruchtbaarheid/Diabetes/BemestingMislukt/SlechteEicelkwaliteit/Mitochondriën
Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Bepaalde onvruchtbaarheidsvoorwaarden kunnen niet worden behandeld met de huidige
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of klinische geassisteerde voortplantingstechnieken. Het doel van dit project is om de efficiëntie en
noden die aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
veiligheid van nucleaire transfer technieken te evalueren om volgende infertiliteitsindicaties te
verhelpen: (i) rijpingsproblemen van eicellen, en mislukte bevruchting veroorzaakt door
genetische eicelfactoren (ii) slechte eicelkwaliteit geassocieerd met diabetes.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit dit
project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)

In deze proof of conceptstudie veronderstellen we dat de negatieve effecten van de
bovengenoemde onvruchtbaarheidsindicaties kunnen worden verholpen door het gebruik van
nucleaire transfer technieken. Hoewel de precieze mechanismen van slechte eicellen- en
embryokwaliteit van deze patiënt populatie nog niet volledig ontrafeld zijn, verwachten we door
het disfunctionele cytoplasma van deze eicellen (die zowel mitochondriën als eiwitten bevatten
die belangrijk zijn voor de rijping en bevruchting van eicellen) te vervangen, bevruchting en
embryokwaliteit te verbetere. Wanneer succesvol, kunnen deze ziektemodellen in de toekomst
worden vertaald naar een humane studie bij patiënten die aan dezelfde aandoeningen lijden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Experiment 1: C57BL/6NTac-Patl2tm1a / C57BL/6NTac / B6D2F1 / CD1 muizen Experiment 2: B6SJLF1 / B6D2F1 / CD1 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per
soort)?

Experiment 1: 5 homozygoot mannelijke C57BL/6NTac-Patl2tm1a + 5 heterozygoot
vrouwelijke C57BL/6NTac muizen om te gaan fokken, 528 homozygoot vrouwelijke
C57BL/6NTac-Patl2tm1a, 21 homozygoot mannelijke C57BL/6NTac-Patl2tm1a, 419
vrouwelijke C57BL/6NTac, 41 mannelijke B6D2F1, 90 vrouwelijke CD1 en 20 Vasectomized
mannelijke B6D2F1 muizen / Experiment 2: 606 vrouwelijke B6SJLF1, 24 mannelijke
B6D2F1, 90 vrouwelijke CD1 en 20 Vasectomized mannelijke B6D2F1 muizen.

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
Experiment 1: teen knippen, hormonale injecties en embryo-overdracht zullen de muizen licht
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de
ongemak bezorgen. Alle muizen worden aan het einde van het kweekproces en experimenten
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van gedood door cervicale dislocatie. Experiment 2: Streptozotocine en hormonale injecties,
deze effecten en wat is het lot van de dieren na het project?
evenals de afname van bloedstalen en embryo-overdracht, zullen de muizen een licht ongemak
bezorgen. Na diabetesinductie bestaat de kans dat sommige muizen zullen sterven (terminaal).
Aan het einde van de experimenten worden muizen gedood door cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen alternatieven voor dit project. Uit de literatuur blijkt dat deze muizenstammen het
beste model zijn om deze studie uit te voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Literatuuronderzoek en de strikte berekening van de benodigde dieren om tot een coherent
onderzoek te komen betekent dat alleen de het noodzakelijke aantal dieren zal worden
gebruikt. Superovulatie zorgt ervoor dat we ook een maximum aantal eicellen per dier zullen
bekomen. Het aantal mannelijke proefdieren zal woren beperkt, door spermastalen in te
vriezen, en per spermastaal kan een groot aantal experimenten uitgevoerd worden.

3.Verfijning (maximaal 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 muismodellen die we zullen gebruiken, zijn eerder gerapporteerd als optimale modellen die
de onvruchtbaarheidsaandoeningen van onze interesse goed weerspiegelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de
Het welzijn van de dieren wordt dagelijks beoordeeld door het personeel van het animalarium.
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst Ook zal het personeel van onze groep de dieren regelmatig controleren. De dieren krijgen ook
of blijvende schade) tot een minimum te beperken.
kooiverrijking onder de vorm van nestmateriaal en schuilplaatsen in hun kooien.
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Niet-technische titel van het project

Slimme nanopartikels die antikanker immuunresponsen opwekken: studie van de immuun-effecten van
nanopartikel vaccinatie in tumor-dragende muizen op weefsel-niveau

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020 - 30/9/2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maand na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

nanopartikel, kankervaccinatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
neen
andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het doel van kankervaccinatie is het afweersysteem van een patient zelf in te schakelen in de strijd tegen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of kanker. Om dit te doen, hebben we een nanopartikel ontwikkeld dat opgenomen wordt door specifieke
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 cellen van het afweersysteem, en zo een breed scala aan immuuncellen activeert om een groeiende tumor
karakters)
aan te vallen. Belangrijk is dat er ook een rem op het afweersysteem zit, die ons in normale
omstandigheden beschermt tegen een overdreven afweerrespons. Alleen wordt die rem ook aangeschakeld
na toediening van immuuntherapie, zoals het kankervaccinatie nanopartikel dat we hebben ontwikkeld.
Deze studie gaat na waar en wanneer die rem precies wordt aangeschakeld, zodat we een optimale
combinatie-therapie kunnen ontwikkelen om tegelijk het afweersysteem aan te wakkeren en het
aanschakelen van de rem te blokkeren.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We weten dat remming van het immuunsysteem na behandeling met kanker immuuntherapie een
belangrijke reden is waarom deze therapieën er nog niet in slagen om kanker volledig te genezen, ook bij
het kankervaccinatie nanopartikel dat wij hebben ontwikkeld, is dit het geval. Door dieper in te gaan op de
specifieke timing en locatie van het aanschakelen van die remmen, willen we meer inzicht krijgen in wat nu
precies nodig is om die remmen ook effectief te blokkeren, en zo het afweersysteem voldoende sterk en
actief te houden om de kankercellen aan te vallen. Dit doen we met weinig ingrijpende medische
beeldvorming die, wanneer ze voldoende degelijk en precies blijkt te zijn, ook naar de mens kan worden
vertaald. Dit zou het op termijn mogelijk moeten maken om beter in kaart te brengen hoe patiënten reageren
op immuuntherapie en welke combinaties met andere behandelingen nodig zijn om de kanker te verslaan.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 36
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op verschillende tijdstippen na behandeling met het nanopartikel, wordt in verschillende organen van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dieren gekeken in welke mate we de rem op het afweersysteem kunnen terugvinden via microscopie. Dit is
een kwalitatieve meting waar dus geen statistiek op kunnen doen. Daarom gebruiken we hier een minimaal
proefdieren gebruikt worden.
aantal dieren per groep (3 per groep), om kwalitatieve resultaten te bekomen en een idee te krijgen van
variabiliteit tussen verschillende dieren binnen een groep.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

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. In dat geval wordt
euthanasie toegepast d.m.v. een overdosis anesthesie.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar het effect van geoptimaliseerde chocolade op depressie en angst

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1/10/2020 - 31/12/2020

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Cacao, chocolade, depressie, angst, gedragstesten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Doel van het project is om het effect van chocolade (die ontwikkeld is in het kader van het
REVICO project) na te gaan op angst en depressie.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Uit dit project zal blijken of de 'geoptimaliseerde' chocolade een anti-depressief en
anxiolytisch effect heeft, wanneer dit getest wordt in een diermodel voor de depressie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

36 mannelijke Sprague-Dawley ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

36 ratten

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

Ernstgraad: licht. Er wordt geen pijn veroorzaakt bij de proefdieren. Dieren zullen individueel
in een kooi verblijven maar zullen gehandled worden om de stress bij de gedragstesten te
verminderen. Aan het einde van de proef zullen de dieren geëuthanaseerd worden meet een
overdosis pentobarbital (180 mg/kg, ip)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Doel is om in vivo het effect na te gaan van chocolade op depressie en angst.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren werd bepaald uit de literatuur: 12 dieren per groep zijn nodig om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk significante verschillen aan te tonen in de gedragstesten.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er wordt gekozen voor ratten omdat zowel het sociale isolatie model als de gedragstesten
reeds voldoende gekarakteriseerd en gevalideerd zijn.

Verklaar de maatregelen die 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 na het arriveren een week in de dierlokalen geplaatst om te
acclimatiseren, zonder experimentele interventies. Voor de start van de gedragstesten zullen
de dieren gedurende een week gehandled worden, tot ze handtam zijn, om het stressniveau
tijdens de gedragstesten te verminderen.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de activiteit van niet coderende DNA elementen in de buurt gelegen van een
ziekteveroorzakend gen, dit door gebruik te maken van de zebravis als diermodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

1 December 2020; 31 December 2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

zebravis, neuro-ontwikkelingsstoornis, enhancer, gekende en nieuwe ziekteverwekkende genen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Het is geweten dat pathogene varianten in genen aanleiding kunnen geven tot ziekte. Echter, bij
patiënten met een gelijkaardig ziektebeeld als bij patiënten met een causale coderende variant,
werd een defect gevonden in het niet coderend DNA in de buurt van dit gen. In deze regio liggen
waarschijnlijk belangrijke DNA-elementen die een rol spelen bij de regulatie van dit gen (een soort
van schakelaars om het gen aan te zetten). Als er daar dus een defect is, kan dit ook aanleiding
geven tot ziekte. Dit onderzoek heeft tot doel om deze belangrijke elementen te identificeren en na
te gaan in welke weefsels zij een belangrijke rol spelen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onderstaande voordelen zullen uitvloeien uit dit project: 1) beter begrip van de functie van niet
coderende DNA elementen 2) betere classificatie van varianten die in deze niet coderende DNA
regio's gevonden worden met genoomanalyse bij patiënten 3) kennis verworven door
bovenstaande onderzoeksdoelstellingen kan ook zeer waardevol zijn voor ontwikkeling van nieuwe
therapieën

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

embryo's en larven van zebravissen (< 5 dpf = five days post fertilization; vijf dagen na fertilisatie)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

embryo's: 5500

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 deze experimenten wordt er reeds gescreened op de leeftijd van 24 hpf (24 hours post
fertilization; 24 uren na fertilisatie), 48 hpf en 72 hpf, allen onder 5 dpf (verwachte ernst = 'in vitro')
. Onder de leeftijd van 5 dpf hebben deze vissen geen pijnsensatie. Daarnaast wordt er ook niet
verwacht dat deze vissen een afwijkend beeld zullen vertonen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien we de in vivo activiteit van deze DNA-elementen willen nagaan, maw we willen nagaan
in welke weefsels ze een rol spelen, kan dit experiment niet in vitro uitgevoerd worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal proefdieren gebruikt en gespecificeerd in de veelzijdige experimentele procedures zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gebaseerd op persoonlijke ervaring van verschillende zebravis wetenschappers die ervaring
hebben met deze technieken, om het minimum aantal proefdieren te bekomen die voldoende zijn
proefdieren gebruikt worden.
om statische 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.

De zebravis is een uitstekend model voor enhancer-assays. De embryo's zijn transparant en
ontwikkelen zich snel buiten de moeder, waardoor het mogelijk wordt om specifieke celtypen /
weefsels in het levende dier te visualiseren. Verder maken de grote aantallen nakomelingen en
kleine afmetingen de zebravis uitermate geschikt voor deze 'enhancer-experimenten' waar grote
aantallen nodig zijn om betrouwbare data te verkrijgen. Tevens kunnen alle experimenten
uitgevoerd worden onder de leeftijd van 5 dpf.

Verklaar de maatregelen die 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 scoringsysteem is een maatregel die zal genomen worden om de negatieve effecten op het
welzijn van de dieren tot een minimum te beperken. Het scoringsysteem is ontwikkeld door de
Bundesinstitut für Risikobewertung (https://www.humane- endpoints.info/en/zebravisv1/scoringslijsten) en Zebrafish International Resource Center
(https://zebrafish.org/documents/protocols.php). Het scoringsysteem monitort zowel de morfologie
als het gedrag van de zebravissen. En zoals hierboven vermeld, gebeuren alle experimenten <5
dpf.
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Niet-technische titel van het project

Het therapeutic potentieel van de combinatie van geneesmiddelen werkend op PPARα en ERRα in nietalcoholische leververvetting

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, na het beëindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

vette leverziekte, diabetes, therapie, PPAR, nucleaire receptoren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt neen
in andere proeven
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 focussen
we op PPARα en ERRα. Deze receptoren spelen een belangrijke rol in de stofwisseling, en vormen
dus een interessant doelwit in NAFLD. We testen geneesmiddelen die specifiek gericht zijn op deze
receptoren in een muismodel voor NAFLD. Samengevat wordt diabetes geïnduceerd in de muizen, die
dan een dieet rijk in vetten en suiker gevoed worden. De geneesmiddelen worden op twee
verschillende stadia van het model gestart, om het effect op de progressie van het leverlijden te
evalueren. We zijn met name geïnteresseerd in de effecten van de combinatietherapie, en of dit beter
is dan elke behandeling afzonderlijk.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 kennis die in deze proeven (samen met proeven op celmateriaal) vergaard wordt kan bijdragen tot
de ontwikkeling van deze medicijnen (informatie mbt specifieke effecten, bijwerkingen, metabool
profiel...). Dit kan ook bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwere producten die op PPARα en ERRα
inwerken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

182 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?

We verwachten een hoge ernstgraad bij een deel van de dieren tijdens de proef. De muizen
ontwikkelen namelijk diabetes en na verloop van tijd vette leverziekte (wat geen pijn veroorzaakt), met
ook een kans op ontwikkeling van kleinere levertumoren. Tijdens de laatste 5 weken van de proef
wordt het product eerst dagelijks, en na twee weken drie maal per week, toegediend via gavage
(toediening 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voorgaande proeven, ook met celmateriaal ipv dieren, hebben het belang van deze receptoren
vastgesteld. Om dit te bevestigen in een proefopzet met obesitas en diabetes is het gebruik van
proefdieren noodzakelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal behandelingsgroepen wordt beperkt gehouden om het totaal aantal dieren te verminderen.

3.Verfijning (maximaal 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 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, progressie naar
ontsteking en fibrose) goed nabootst. Dit stelt ons dan in staat om de resultaten die we bekomen te
vergelijken met wat in patiënten gebeurt.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

653
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar ontwikkeling van artrose in oude muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

11/2020-11/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Osteoarthrose, arthrose, kraakbeen, oude muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Artrose treft een groot deel van de bevolking, typisch op oudere leeftijd. Momenteel
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bestaat er nog geen efficiënte behandeling voor artrose. Wij trachten de rol van een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal nieuwe mediator in de ziekte te onderzoeken, door muizen ouder te laten worden
1000 karakters)
en de aanwezigheid van de ziekte te beoordelen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Mogelijk zal dit onderzoek leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke artrose.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

40

In het kader van de handelingen die met de dieren
Wij verwachten een lichte graag van ernst. De muizen worden niet gemanipuleerd
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
tot zij één jaar oud zijn. Vervolgens worden er slechts zeer lichte manipulaties
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
gedaan, waarna zij opgeofferd worden.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De literatuur wordt frequent doornomen om duplicatie te vermijden. Bovendien
wordt via statistische methoden bepaald hoeveel muizen wij nodig hebben om
relevante resultaten te bekomen, zonder een te veel aan muizen te gebruiken.

3.Verfijning (maximaal 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 gebruikte technieken in dit project, zijn reeds uitvoerig beschreven in de muis.
Dit is een standaard model gebruikt voor ontwikkeling van artrose bij de muis.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen worden steeds in groep gehuisvest. Verder wordt ook nestmateriaal en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren schuilhokjes voorzien. Personeel van het animalarium inspecteert de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
dagelijks.
minimum te beperken.

654
Niet-technische titel van het project

Identificeren van mogelijke werkingsmechanismen van de drug withaferine A in de behandeling van T-cel
acute lymfoblastische leukemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2021 - 01/01/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

T-ALL; ETP-ALL; Withaferine A ; kinome profiling ; PDX

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Bloedkanker is het meest voorkomend type kanker bij kinderen en wordt op dit moment behandeld met
agressieve chemotherapeutica. Hoewel de overleving de afgelopen jaren sterk is toegenomen, zijn deze
behandelingen erg toxisch. 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.
Eveneens treden zeer vaak resistentiemechanismen op tegen de huidige gebruikte chemotherapeutica en
drugs, waardoor er een nood is aan een gamma van bijkomende (more targeted) drugs die toestaan deze
resistentie te omzeilen. Withaferine A is een drug die zeer veelbelovende in vitro effecten op T-ALL cellijnen
heeft en kan mogelijk in de toekomst gebruikt worden voor de behandeling van T-ALL. In dit project wensen
we de moleculaire werkingsmechanismen van deze drug te karakteriseren.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we een nieuwe behandeling tegen bloedkanker bij kinderen evalueren die specifieker zal
inwerken op de kankercellen en geen effect heeft op normale, gezonde cellen in het lichaam. Deze nieuwe
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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Bij dit onderzoek worden NSG muizen gebruikt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

192 muizen

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

De negatieve effecten voor de dieren zijn voornamelijk de tumorgroei. Van zodra de muizen tekenen zouden
vertonen van pijn of lijden ten gevolge van deze tumorgroei zullen de dieren meteen euthanasie ondergaan.
Andere negatieve effecten omvatten injecties in de buik voor de toediening van Withaferine A. De injecties
zullen slechts voor kortstondige pijn zorgen. Er bestaat geen andere manier om de drugs efficiënt in de muis
te krijgen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Via statistische power analyse hebben wij het exact aantal dieren berekend dewelke minimaal nodig zullen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk zijn om onze vraagstelling in dit onderzoek te kunnen beantwoorden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 keuze voor de muis als proefdier is gebasseerd op het feit dat immunodeficiënte muizen ontwikkeld
werden als model om humane cellen in een in vivo setting te kunnen bestuderen. Deze gehumaniseerde
diermodellen vormen een ideaal platform om nieuwe compounds uit te testen in de context van humane
leukemie ontwikkeling. Het aantal ingrepen die kortstondig of licht ongemak kunnen veroorzaken wordt in
deze studie tot een strikt minimum beperkt.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

655
Niet-technische titel van het project

intranasale administratie van mRNA voor vaccinatie doeleinden

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01 Jan 2021 - 01 Jan 2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja. Na een jaar

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mRNA, vaccinatie, intranasal, TriMix

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt neen
in andere proeven
Niewe vaccinatie strategieen zijn cruciaal in de strijd tegen nieuwe en terugkerende infecties.
mRNA vaccins hebben recent hun doeltreffendheid bewezen in de strijd tegen SARS-CoV2.
Intranasale toediening van mRNA vaccins kan een eenvoudig en naald-loos alternatief bieden
voor intramusculaire administratie. Bovendien laat het toe om lokaal immuunantwoorden op te
wekken in de bovenste luchtwegen, wat leidt tot een beter bescherming tegen respiratoire
virusen. Doel van het onderzoek is dan ook een mRNA platorm te onwikkelen dat intranasaal
kan toegediend worden en sterke immuunantwoorden opwekt in de bovenste luchtwegen..

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Ontwikkelen van een geschikt mRNA platform voor intranasale toediening laat toe om op een
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke snelle en kost-effectieve vaccins te ontwikkelen tegen respiratoire pathogenen zoals RSV,
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project Influenza en Coronavirussen
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

506

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 gaat om vaccinatiestudies waarin de dieren niet worden blootgesteld aan ziektes. Daardoor
verwachten we weinig negatieve effecten. Intranasale en intramusculaire vaccinatie veroorzaken
weinig hinder (pijnscore mild). Kortstondige pijn door bloedname voor analyse van de
immuunantwoorden is te verwachten. De totale pijnscore zal matig zijn, omdat eenzelfde dier
meermaals gevaccineerd (nodig geacht om detecteerbare immuunantwoorden te verkrijgen) en
gebloed zal worden. Alle dieren zullen worden geëuthaniseerd na uitvoering van de proeven.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om de werking van een vaccin te testen zijn de complexe interacties tussen alle cellen en
moleculen van het immuunsysteem nodig. Er zijn geen alternatieven beschikbaar om het
volledige immuunsysteem na te bootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het minimum aantal dieren om statitisch significante resultaten te kunnen vergaren werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk uitvoerig berekend voorafgaand aan de aanvang van dit project.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 en mensen hebben een vergelijkbaar immuunsysteem. Resultaten uit studies met
muizen geven inzicht over de te verwachten resultaten in een menselijke populatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle intranasale vaccinatie episodes (intranasale toediening van mRNA) worden onder
anesthesie gedaan om stress en/of pijn te vermijden. Er worden geen ernstige symptomen
verwacht. De muizen zullen dagelijks gecontroleerd worden voor tekenen van pijn, deshydratatie
en verminderde beweeglijkheid. Muizen die een humaan eindpunt bereikt hebben zullen
geëuthniseerd worden.

656
Niet-technische titel van het project

In vivo beeldvorming van inflammatie en skeletale afwijkingen in SPF en kiemvrije muismodellen van
spondyloartritis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

NA

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

inflammatoire darmziekten, arthritis, microbiota, beeldvorming

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)

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
neen
andere proeven
Inflammatoire ziekten zoals IBD en artritis worden gekenmerkt door verschuivingen in de samenstelling
van het microbioom (dysbiose), maar de bijdrage van dysbiose aan de ziekteontwikkeling blijft
onduidelijk. Spondyloartritis (SpA), een vorm van inflammatoire artritis, is geassocieerd met dysbiose en
darminflammatie. Dit suggereert een mechanistische link tussen darm -en gewrichtsontsteking.
Anderzijds dragen ook steriele mechanismen,die beinvloed worden door mechanische stress, bij tot
onsteking in de gewrichten. De centrale focus van het onderzoeksproject is de
studie naar de mechanistische link tussen dysbiose, darm -en gewrichtsontsteking. D.m.v. gedetailleerde
beeldvorming van het volledig lichaam wensen we een zo goed mogelijk inzicht te verwerven in de
ontsteking en skeletale afwijkingen in het hele lichaam, dit zowel in volledig steriele muizen, als in
standaard gekoloniseerde muizen (SPF= specific pathogen free).

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Zoals reeds gezegd blijft de rol van darmbacteriën in de ziekteontwikkeling van IBD en SpA onduidelijk,
maar is er een wetenschappelijk bezewen verband tussen dysbiose en darm-en gewrichtsinflammatie. In
het kader van het vinden van nieuwe, efficiënte behandelingen voor patiënten die lijden aan deze
ziekten is het belangrijk de mechanismen van het onstaan en de voortzetting van deze ziekten volledig
te begrijpen. Beeldvorming is hierbij een unieke en heel waardevolle techniek.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

46

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

De dieren ontwikkelen spontaan darm en gewrichtsontsteking, maar ondervinden verder weinig tot geen
negatieve effecten gedurende de experimenten, aangezien de dieren tijdens experimentele procedures
onder volledige narcose worden gebracht. Na afloop van het experiment wordt elk dier onmiddelijk
geüthanaseerd door middel van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Verschillende multicellulaire systemen staan in verband met elkaar: het effect van darmmicrobiota op de
graad van inflammatie doorheen het hele lichaam wordt in beeld gebracht en dit vraagt een vivo set-up.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Door ervaring kunnen we er zeker van zijn dat 46 muizen in dit experiment het absolute minimum is om
significante resultaten te behalen.

3.Verfijning (maximaal 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 unieke muislijnen die in dit experiment gebruikt worden zijn meteen beschikbaar. Muizen zijn kleine
dieren en hun reproductie gebeurt snel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Dieren worden onder volledige narcose gebracht om de negatieve effecten op deze dieren zoveel
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren mogelijk te beperken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

657
Niet-technische titel van het project

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Verdere ontwikkeling van nieuwe proefdierscanners
4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

medische beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
neen
gebruikt in andere proeven
Binnen dit project worden nieuwe beeldvormingssystemen voor kleine proefdieren (ratten en
muizen) ontwikkeld. Deze toestellen zijn makkelijker in gebruik en zijn vele malen kleiner dan
wat al beschikbaar is op de markt anno 2020. Om de goede werking van deze toestellen aan
te tonen zijn enkele studies met levende proefdieren nodig op de diersoorten waarvoor deze
toestellen ontwikkeld worden. Daarnaast is het belangrijk dat toekomstige gebruikers van
deze toestellen een goede opleiding krijgen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ontwikkelingen in de beeldvormingstechnologieëen laten toe om minder proefdieren te
gebruiken binnen biomedisch onderzoek, dankzij een verbeterde beeldkwaliteit, verlaagde
stralingsdosis en verbeterde monitoring van ademhaling, lichaamstemperatuur en hartslag
tijdens de scans niet enkel bij het scannen van 1 dier maar ook bij het scannen van meerdere
dieren tegelijk. Aangezien deze toestellen zullen gebruikt worden in talloze
beeldvormingsfaciliteiten over de hele wereld, kan het vernieuwen van deze technologie
wereldwijd een grote impact hebben op het onderzoek met proefdieren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten en muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

ratten: 24 ; muizen: 48

In het kader van de handelingen die met de dieren
geen negatieve effecten: de proefdieren worden enkel in slaap gehouden voor maximaal 2
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
uur, zodat ze stil zouden liggen tijdens de scan, waarna ze terug kunnen wakker worden
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Alle optimalisaties die mogelijk zijn op fantomen (dit zijn buisjes met waterige oplossingen),
werden al voltooid; enkel het gebruik van deze toestellen met levende dieren moet nog
gevalideerd worden. Daarnaast is opleiding met levende proefdieren belangrijk voor het
aanleren van de correcte handelingen die zullen gebeuren tijdens het gebruik van deze
toestellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Voor dit project zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van dieren die uit andere
proeven kunnen hergebruikt worden. Deze proef brengt geen extra last mee voor het dier, met
uitzondering van het inslaap brengen van het dier. Als er op het ogenblik dat er een
beeldvormingssessie moet plaatsvinden, geen dier via hergebruik beschikbaar is, zal er toch 1
dier aangekocht worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze toestellen worden enkel gebruikt voor beeldvorming van muizen en ratten. Daarom moet
minstens 1 van beide gebruikt worden. Aangezien er meer met muizen zal gewerkt worden
dan met ratten, worden er telkens 6 muizen voorzien en 3 ratten.

Verklaar de maatregelen die 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 telkens in groep gehuisvest - natuurlijke samenlevingsvorm - waardoor
stress of eenzaamheid verminderd wordt. De dieren worden tijdens de scan in slaap
gehouden zodat ze niet alleen stil liggen maar ook geen stress opbouwen van het scannen.
Tot slot wordt er ook gebruik gemaakt van ooggel om het uitdrogen van de oogjes te
voorkomen bij langdurige scans.
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Titel van het project
Evaluatie van het beschermend effect van cel-specifieke type II AcTaferonen in EAE
Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

2 jaar
cytokine, interferon, MS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Bepaalde cytokines hebben sterke immuun-regulerende eigenschappen maar kunnen
wetenschappelijke
onbekenden,
of momenteel enkel beperkt gebruikt worden voor behandeling van patiënten omwille van
wetenschappelijke
of
klinische
noden
die hun toxische neveneffecten. Wij hebben in vitro kunnen aantonen dat mutante, verwakte
aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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 naar specifieke immuuncellen waardoor
systemische nevenwerkingen afwezig zijn. In dit project willen we in MS modellen in de
muis aantonen dat deze gemodificeerde, verzwakte cytokines het ziektebeeld van MS
kunnen uitstellen en dempen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien
uit
dit
project
(hoe
kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Op basis van in vitro studies op cellen beloven onze verzwakte-maar-specifiek-getargete
cytokines een krachtig immuunregulerend middel te kunnen worden dat bovendien goed
verdragen zou worden door de patiënt. Aangezien de huidige cytokine-gebaseerde
geneesmiddelen op de markt beperkt zijn wat betreft hun dosering, en bovendien in
lagere doses een uitgesproken nevenwerkingen vertonen, zou dergelijk geneesmiddel
een grote stap vooruit betekenen.

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?

923 muizen

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

Na inductie van MS ontwikkelen de controle muizen de eerste tekenen van paralyse een
10-tal dagen later, waarna de verlammingsverschijnselen (die zich beperken tot de
achterpoten) progressief toenemen tot rond dag 20. Op latere tijdspunten is de ziekte
doorgaans gestabiliseerd of neemt ze zelfs lichtjes af. Onze verzwakte cytokines, die we
wensen aan te wenden om het MS ziektebeeld uit te stellen en/of te dempen,
veroorzaken geen neveneffecten, in tegenstelling tot de cytokines die momenteel in de
kliniek gebruikt worden. Humane eindpunten worden altijd zeer strikt gehanteerd als
grenzen worden overschreden.
Levende organismen, en zeker hun immuunsysteem en zenuwstelsel, zijn complexe
systemen met een nauwe wisselwerking tussen veel verschillende compartimenten. Die
complexiteit kan moeilijk gesimuleerd worden door in vitro experimenten. We willen
nagaan welk effect de gemodificeerde cytokines hebben op zowel de immuuncellen zelf,
als op de demyelinisatie en zenuwschade die mogelijke verlammingsverschijnselen
kunnen teweeg brengen. Dit kan enkel verwezenlijkt worden in dierenmodellen.
Hetzelfde geldt voor het bepalen van de mogelijke neveneffecten.

Op basis van gepubliceerde data in analoge in vivo studies nemen we het absolute
2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum aantal dieren die nodig zijn om statistisch significante resultaten te bekomen.
minimum aantal dieren wordt gebruikt
3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
Verklaar de 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.

De muis is het laagst geklasseerde en meest gebruikte dier in MS studies omwille van
z’n kleine taille, snelle voortplanting, vele gemeenschappelijke kenmerken met de mens
en beschikbare relevante transgene muismodellen.

De muizen worden dagelijks opgevolgd, inclusief het weekend, en ge-euthanaseerd van
zodra er tekenen zijn van zwaar lijden zoals lichaamstemperatuur <28°C, >20%
gewichtsverlies, locomotorische problemen of moeilijkheden om te eten of drinken.
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Niet-technische titel van het project

IntraTumRNA, Oncolytisch Nano medicijn

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

van 01/12/2020 tot 01/12/2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mRNA, nanopartikels, kanker, immunogene cel dood, oncolytisch

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in neen
andere proeven
Intratumorale toediening van immunogene modulatoren heeft de capaciteit om therapeutische
effecten te veroorzaken in solide tumoren. Door immunogene celdood te veroorzaken in
kankercellen, zet de tumor antigenen en stress signalen vrij, waardoor immuun cellen worden
aangetrokken naar de plaats van de laesie. Hierdoor kan een systemische antitumor respons
worden opgewekt die in staat is om ook metastatische laesies te raken. Door koude tumoren om te
zetten naar warme tumoren, hebben immuno-modulatoren een potentieel synergistische werking met
immune checkpoint inhibitors (ICI). In dit project hopen we de meest potente antitumorale mix van
mRNAs te bepalen, al dan niet in combinatie met ICIs, evenals de optimale nanocarrier om de
mRNAs tot expressie te brengen in de kankercellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Therapeutische mRNA cocktails zijn veelbelovend in de behandeling van kanker en worden reeds
geëvalueerd in verschillende (pre-)klinische studies. Een succesvol verloop van dit project zou
eveneens tot opstart van een klinische studie kunnen leiden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1320 BALB/c en 1320 C57BL/6

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

mRNA therapieën worden momenteel uitvoerig getest in klinische studies en worden beschouwd als
veilig. Mogelijke neveneffecten zijn gelijkaardig als die van de griep en oncolytische virussen
(tijdelijke inflammatie van de injectieplaats, mogelijk lichte koorts). Een intratumorale injectie gebeurt
onder volledige narcose (gasanesthesie) en veroorzaakt weinig pijn of stress bij het dier. Voor zowel
de subcutane tumorcel inoculatie, intratumorale injectie en tumor grootte metingen worden de
muizen onder narcose 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Evaluatie van antitumor efficiëntie vereist een intact, complex immuunsysteem en kan helaas niet
zonder proefdieren gebeuren. Preklinische evaluatie van de antitumor efficiëntie van
immunotherapieën kan uitsluitend gebeuren in proefdieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren tussen de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk verschillende behandelingsgroepen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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 immuun antwoord in dit proefdier te karakteriseren. Het bestaan van wel
gedefinieerde tumormodellen laat ons bovendien toe de efficiëntie van het oncolytische Nano
medicijn preklinisch te evalueren.

Verklaar de maatregelen die 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 gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en gedocumenteerd. Om het
lijden van de dieren te minimaliseren zullen ze onder narcose worden gebracht tijdens
tumorinoculatie en tumormetingen. Bij zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume
van 1500 mm3 of verminderde beweeglijkheid) zullen de dieren op humane wijze worden
geëuthanaseerd. Alle afwijkingen zullen worden genoteerd in het welzijnsdagboek.
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Niet-technische titel van het project

Studie van nieuwe antivirale middelen tegen het hepatitis D virus.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

December 2020, 4 jaar

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)

virusinfectie, hepatitis, muismodel

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in
neen
andere proeven
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 nieuwe antivirale moleculen te testen in muizen die geïnfecteerd zijn met het hepatitis B
en D virus.Indien deze strategie effectief blijkt te zijn, kan dit een grote bijdrage leveren om patiënten
met chronische HBV/HDV infectie te genezen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Voor dit project zijn er 128 muizen vereist.

In het kader van de handelingen die met de dieren
Er zijn geen verwachte negatieve effecten door de hepatitis infectie of de behandeling. De graad van
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
ernst is matig. De dieren zullen na afloop van het experiment geëuthanaseerd worden door cervicale
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
dislocatie.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 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 enige alternatief voor het evalueren van therapeutische moleculen ter genezing of onderdrukken
van hepatitis infecties zijn chimpansees of mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen worden dagelijks opgevolgd, hierbij worden volgende zaken geobserveerd: hydratatie,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren beweegelijkheid, vacht, diarree, opname van voedsel en water, houding… Ook worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
wekelijks gewogen om te zien of er geen te groot gewichtsverlies is.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Studie van acute pain respons in een muismodel voor klassiek Ehlers-Danlos syndroom

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar (december 2020 - december 2022)

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ehlers-Danlos syndroom, acute pijn, gedrag, collageen type V, zenuwstelsel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt neen
in andere proeven
Eén op vijf mensen wereldwijd lijdt aan chronische (langdurende) pijn. Helaas bestaat er tot op
vandaag geen goede medicatie waarmee chronische pijn kan behandeld worden. Chronische
pijn is één van de belangrijkste redenen waarom mensen met de bindweefselaandoening
Ehlers-Danlos syndroom medische hulp zoeken. Deze pijn kan niet doeltreffend behandelt
worden en beheerst het dagelijks leven van deze patiënten enorm wat vaak leidt tot stress,
angst en depressies. Tot op heden is er niet veel geweten over de oorzaken die leiden tot
chronische pijn bij deze patiënten en hierin willen we met dit project verdere inzichten in
verwerven.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit onderzoek beogen we om belangrijke inzichten te verkrijgen in het onstaan van
chronische pijn bij Ehlers-Danlos syndroom. Door beter te begrijpen wat er precies mis gaat,
kunnen we mechanismen blootleggen die mogelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling middelen
voor doeltreffende pijnbestrijding,

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis (Mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Maximaal 96 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 lot van de dieren na het project?

Het meten van de gevoeligheid aan een gestandaardiseerde prikkel kan een matig ongemak
veroorzaken bij de dieren dat voor een korte tijd zal aanhouden.
De verwachte graad van ernst is licht voor de helft van de dieren, matig voor 25% van de
dieren en potentieel ernstig voor de overige 25%.
De dieren zullen na de dierproef onmiddellijk op een humane manier geëuthanaseerd worden
met CO2.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het doel van deze dierproef is het nagaan van pijn-gerelateerde gedrag bij een muismodel
voor klassieke EDS na het toedienen van een chemische stimulus. Dit kan enkel in vivo
nagekeken worden en kan onmogelijk vervangen worden door in vitro methoden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Om het aantal proefdieren zo laag mogelijk te houden maar toch onze onderzoeksvraag te
beantworoden, werd gebruik gemaakt van een combinatie van statistiek en relevante studies
op andere muismodellen waarbij de gekende variatiegraad van dit soort onderzoek in rekening
werd gebracht. Het aantal herhalingen word minimaal gehouden.

3.Verfijning (maximaal 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 muismodel geeft een goede representatie van de klinische kenmerken die bij de
mens voorkomen.
Er wordt gebruik gemaakt van een gestandardiseerde en gevalideerde methode die algemeen
geaccepteerd is in de wetenschappelijke wereld en beoogt om maximale inzichten en
resultaten te bekomen.

Verklaar de maatregelen die 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 worden gehuisvest volgens de gangbare normen en de gezondheid van de dieren
zal dagelijk gecontroleerd worden. Indien lijden zou vastgesteld worden, worden de dieren op
een humane manier geëuthanaseerd.
De dieren krijgen de tijd om te wennen aan de getrainde medewerkers die de test zal uitvoeren
en aan de proefopzet zodat ze minimale stress en angst ervaren. De testperiode wordt zo kort
mogelijk gehouden om negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De ontwikkeling van mRNA vaccins voor intramusculaire toediening.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

van 01/01/2021 tot 01/01/2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mRNA, nanopartikels, vaccinatie, kanker, intramusculair, infectieziekten

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
Behoud van soorten

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
LNPs vertegenwoordigen het meest geavanceerde platform van mRNA toediening via vaccinatie. Bovendien
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of worden LNP-RNA partikels al gebruikt in humane klinische studies voor de bestrijding van infectieziekten en
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 als kankerbehandeling. Echter, kankervaccins die gebruik maken van LNP-RNA partikels worden uitsluitend
karakters)
via intraveneuze route toegediend, hoewel de intramusculaire toediening de best getolereerde vaccinatieroute
is en tevens toepasbaar bij een breed publiek. Daarenboven dient de chemische samenstelling van LNPRNA
partikels geoptimaliseerd te worden voor elke vaccinatieroute. Ook ondervinden de LNP samenstellingen voor
intramusculaire toediening dezelfde algemene beperkingen van LNP-RNA toediening zoals inefficiënte
intracelullaire en off-target expressie. Daarom wensen we de optimale chemische samenstelling van LNPRNA partikels te onderzoeken met als doel om de efficiëntie van intramusclaire vaccinatie te verhogen en dit
tegen een gamma aan ziektes bij een breed publiek.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We zouden graag de chemische samenstelling van LNP-RNA complexen correleren aan intramusculaire
efficiëntie. Op die manier krijgen we meer inzicht in het basismechanisme van de immuunrespons die ontstaat
ten gevolge van vaccinatie. Daarenboven zouden we op basis van deze data een algoritme kunnen
voorspellen, dewelke gebruikt kan worden voor de selectie van de optimale LNP-RNA samenstelling in silico
voor intramusculaire toediening. Verder wensen we een sterk proof-of-concept te genereren voor de translatie
van het beste LNP-RNA in klinische studies en dit voor de bestrijding van infectieziekten en als
kankerbehandeling. De resultaten van dit project zullen significant bijdragen tot het fundamenteel en
translationeel onderzoek en kunnen ervoor zorgen dat het aantal toekomstige muizenexperimenten
gereduceerd kan worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 648 C57BL/6; 396 Balb/c; 36 Ai14
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

LNP gemedieerde mRNA toediening is reeds uitgebreid geëvalueerd en wordt algemeen aanvaard als veilig.
De intramusculaire injectieroute van LNP-RNA vaccins wordt in het algemeen ook goed verdragen. Mogelijke
bijwerkingen zoals tijdelijke zwelling t.h.v. de plaats van injectie en milde koorts ten gevolge van LNP-RNA
vaccinatie zijn dezelfde als de bijwerkingen die gezien worden bij andere vaccins die intramusculair
toegediend worden. Intramusculaire injectie van LNP-RNA complexen zou dus enkel milde pijn of stress
mogen induceren in het experimentele dier. Goed uitgevoerde intraveneuze vaccinaties zorgen ook voor milde
pijn of stress bij het dier. Tumor cel inoculatie en het opvolgen van tumorgroei wordt uitgevoerd onder
verdoving zodat de stress en pijn niveau's geminimaliseerd worden. Het regelmatig opvolgen van
experimentele dieren in de tijd zal ervoor zorgen dat de hoogst verwachte pijn / stress niveau's niet boven het
niveau 'ernstig' uitstijgen (survival experimenten). Dan zullen de humane eindpunten onmiddellijk
geïmplementeerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Door de complexe immuunrespons ontwikkeling in het humane organisme waarbij verschillende celtypes
(inclusief stromale cellen) en een cytokine milieu een rol spelen, zijn in vivo muizenstudies nodig om meer
inzicht te verwerven in deze processen. De complexiteit kan niet nagebootst worden in een in vitro setup, maar
werd reeds bewezen in vivo. Ook wordt LNP in vivo toediening beïnvloed door factoren die afwezig zijn
celculturen. Bloeddoorstroming, fysische structuren, fysiologische krachten, ... worden enkel in vivo
teruggevonden. Enkel preclinische evaluatie in vivo is mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De aanpak die we gebruiken om het aantal muizen te bepalen, zorgt ervoor dat we niet meer (en ook niet
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk minder) muizen gebruiken dan nodig. En dit zodat we duidelijke conclusies kunnen trekken met statistische
significantie. Op die manier zouden we herhaling van in vivo experimenten moeten kunnen vermijden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die 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 gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en gedocumenteerd. Om het lijden van
de dieren te minimaliseren zullen ze onder narcose worden gebracht tijdens tumorinoculatie en
tumormetingen. Bij zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume van 1500 mm3 of
verminderde beweeglijkheid) zullen de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd. Alle afwijkingen
zullen worden genoteerd in het welzijnsdagboek.
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Niet-technische titel van het project

Medische beeldvorming van rattenhersenen om veranderingen na cognitieve training te beoordelen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2 jaar

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)

cognitieve training, rattenhersenen, medische beeldvorming

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

Reglementaire testen en routineproductie

neen

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

neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
neen
proeven
Het is niet geweten of hersenen die op voorhand getraind werden (met een grotere "cognitieve reserve")
beter herstellen van een mild traumatisch hersenletsel. Daarom deze pilootstudie in afwachting van een
grotere studie: gezonde ratten zullen gedurende een twaalftal weken getraind worden (ofwel een cognitieve
taak uitvoeren die gericht is op "aandacht", ofwel enkel "gehandeld" worden, dwz strelen, aandacht geven,
ermee bezig zijn). Zowel voor als na deze periode zullen er bij alle ratten scans van hun hersenen
genomen worden zodat kan nagegaan worden (1) of er na 12 weken veranderingen zijn opgetreden op
vlak van de microstructuur en de connectiviteit en (2) of er een verschil is tussen de twee groepen ratten,
waarmee we dus kunnen nagaan of het van belang is dat er een specifieke taak wordt gegeven, dan wel
dat "gewoon bezig zijn" met de dieren (mentale verrijking) al voldoende zou zijn om veranderingen te
bekomen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Wanneer ratten een mild traumatisch hersenletsel hebben opgelopen, verloopt het herstel beter wanneer
hen een taak wordt opgelegd in de weken erna (cognitieve training). Het is echter niet geweten of hersenen
die op voorhand getraind werden (met een grotere "cognitieve reserve") beter herstellen van een mild
hersenletsel. We zullen na het uitvoeren van dit project een betere kijk hebben op de werking van de
hersenen, voornamelijk met de bedoeling te bekijken of de cognitieve reserve kan beïnvloed worden door
training en of het van belang is waarmee je de hersenen traint (een specifieke taak of gewoon bezig zijn).
De bekomen resultaten zullen het studieopzet van toekomstig onderzoek mee vormgeven en zo zal
preciezer kunnen bepaald worden welke onderzoeken nog moeten gebeuren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

12

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 het begin van de trainingsperiode zullen de dieren misschien nog wat schuw zijn en daardoor stress
ervaren, maar door dagelijks met de dieren bezig te zijn en op basis van onze ervaring verwachten we dat
dit zeer snel zal verdwijnen. De verwachte ernstgraad voor dit project is licht. Na de laatste scans worden
de dieren gedood om verder onderzoek op hun hersenen te kunnen verrichten.

Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn vooralsnog geen (computer)modellen beschikbaar die de werking van de hersenen en hun
capaciteit om te leren en getraind te worden kunnen vervangen. Bovendien worden op het einde van de
dierproef de hersenen gebruikt om te onderzoeken onder de microscoop (histologische validatie van de
bevindingen).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Uit onze ervaring met recent gelijkaardig hersenonderzoek bij ratten, weten we dat we met 6 ratten per
groep in principe voldoende dieren hebben om verschillen in de tijd en tussen groepen aan te tonen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Zie ook Vervanging. Ratten zijn meer geschikt dan bijvoorbeeld muizen om hersenonderzoek te verrichten.
De hersenen van muizen zijn bovendien te klein om op een gepaste manier, met voldoende detail, in beeld
te kunnen brengen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De scans gebeuren onder volledige verdoving om enerzijds de stress bij de dieren weg te nemen en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren anderzijds te verzekeren dat de dieren goed stil liggen tijdens het maken van de medische beelden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar herprogrammering van de thymus: Tijdens systemische
ontsteking verandert de output van de thymus van T cellen naar NK-cellen en
ijzerbindende myeloïde cellen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Januari 2020 - Oktober 2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Herprogrammering van de thymus, synergie van cytokines, NK cellen, myeloïde
cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We hebben reeds herhaaldelijk kunnen aantonen dat een grote hoeveelheid
atypische cellen geproduceerd kan worden door de thymus bij stimulatie met een
specifieke combinatie van cytokines ex vivo. Het doel van dit project is het
valideren van deze observatie in vivo. We wensen te onderzoeken of deze cellen
ook in vivo geproduceerd kunnen worden, in staat zijn om de thymus te verlaten
en naar verschillende locaties in het lichaam te migreren. Dit is interessant
aangezien deze cellen potentieel betrokken kunnen zijn in verschillende
ontstekingsverschijnselen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons begrip over de fundamenten van het immuunsysteem verder
uitbreiden en kan leiden tot nieuwe therapeutische doelwitten voor verschillende
inflammatoire condities bij de mens.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Transgene muizen met een C57BL/6 achtergrond

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

252 muizen (C57BL/6)

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

De toediening van cytokines en cellen via subcutane, intraperitoneale of
intraveneuze injecties zelf kan lichte pijn veroorzaken. Echter, het resultaat van
deze toediening kan leiden tot ernstige pijn aangezien deze behandeling resulteert
in colitis in muizen. De chirurgische inplanting van de thymus wordt uitgevoerd
onder verdoving, maar deze behandeling kan post-operatief leiden tot matige pijn.
Alle muizen zullen 3 tot 7 dagen na de eerste injectie geëuthanaseerd worden door
middel van een overdosis pentobarbital.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Tot nu toe hebben we gebruik gemaakt van ex vivo experimenten om aan te tonen
dat aspecifieke cellen geproduceerd kunnen worden door de thymus. Het doel van

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

dat aspecifieke cellen geproduceerd kunnen worden door de thymus. Het doel van
dit project is om deze observatie in vivo te valideren en na te gaan of deze cellen
de thymus kunnen verlaten en waar ze zich verspreiden over het lichaam. Hiervoor
hebben we levende dieren nodig. Muizen zijn hiervoor ideaal aangewezen
aangezien hun immuunsysteem grote gelijkenissen vertoont met dat van de mens.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Door middel van statistische machtanalyze kunnen we het gebruik van een
minimaal aantal dieren verzekeren om nog steeds tot statistisch significante
resultaten te komen.

Verklaar de maatregelen die 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 behandeld door getrainde wetenschappers en verzorgers met
kennis van zaken. De dieren zullen verdoving toegediend krijgen voor en na het
experiment. Daarnaast maken we gebruik van humane eindpunten om de dieren
uit hun lijden te verlossen als de criteria van deze eindpunten bereikt worden.

Muizen zijn gemakkelijk om mee te werken, het immuunsysteem van muizen
vertoont veel gelijkenissen met deze van de mens en muizen 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.
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Niet-technische titel van het project

Kunnen ketone bodies beschermen tegen sepsis?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

sepsis, ketone bodies, metabolisme

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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. Ketone bodies zijn een
alternatieve energiebron die met behulp van PPARa in de lever geproduceerd
worden tijdens hoge energienood, alsook tijdens infecties. Aangezien PPARa
functie problematisch is tijdens sepsis, willen wij onderzoeken of supplementatie
van energie in de vorm van ketone bodies een therapeutische mogelijkheid is
tijdens sepsis.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 wij in staat zijn om aan te tonen dat de supplementatie van deze "simpele"
energiemolecules (ketone bodies) een overlevingsvoordeel tijdens sepsis oplevert
in ons muismodel, zullen wij overgaan op proeven in varkens en uiteindelijk
klinische studies in de mens. Wij hopen via deze ketone bodies de mortaliteit van
sepsis te verlagen en door het toedienen van extra energie de dokters en
patiënten tijd te geven om de infectie te bestrijden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Huismuis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

264

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

Wanneer injecties intraperitoneaal gegeven worden, wanneer de temperatuur
rectaal gemeten wordt of wanneer middelen oraal toegediend worden, 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. Als controle voor de CLP operatie
ondergaan de muizen een sham operatie die matige pijn veroorzaakt (P2).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde artikels en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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 gebruikt worden.
proefdieren leidt tot een onnodig lijden bij de dieren, maar te weinig proefdieren
leidt tot onbetrouwbare en dus nutteloze dierenproeven.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar mutante influenza virussen en hun mogelijkheid om aan immuundruk te ontsnappen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3-6 maanden
Ja, op het einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

influenza A, M2e specifieke antilichamen, mutant

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het project zal resulteren in nieuwe en gedetailleerde inzichten in de complexe, dynamische natuur van de influenza A virus
quasispecies-diversiteit onder verschillende immuunselectiedrukken. De gegenereerde kennis zal gebruikt kunnen worden om te
anticiperen op toekomstige epidemische en pandemische influenza uitbraken, zowel als voor het design van vaccinaties. Bovendien
zullen de gegenereerde resultaten ons leren of vaccinaties gebaseerd op geconserveerde antigenen de antigenische evolutie van
influenza virussen in een dierlijke gastheer kunnen reduceren. Het beschreven experiment is het laatste experiment nodig om het
manuscript en het project af te ronden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Influenza is jaarlijks verantwoordelijk voor griepepidemieën. Minder frequent maar onvoorspelbaar, zijn uitbraken van
grieppandemieën. Ondanks de beschikbaarheid van functionele influenza vaccinaties sterven elk jaar ongeveer 500.000 mensen na
infectie. De kennis omtrent de complexe dynamische natuur van de influenza A virus quasispeciesdiversiteit onder deze verschillende
immuunselectiedrukken is echter tot op heden uitermate beperkt. Daarnaast geven de huidige influenzavaccinaties enkel kortstondige,
stamspecifieke bescherming aangezien het influenza virus kan ontsnappen aan de humorale immuniteit. Een mogelijke oplossing
kunnen de breedbeschermende influenzavaccinaties zijn. Een benaderingswijze is gebaseerd op het geconserveerde ectodomein van
M2.Het selecteren van mutanten die aan deze M2e-immuundruk kunnen ontsnappen zal ons dus leren of de antigenische evolutie van
influenza virussen gereduceerd kan worden met behulp van deze vaccinaties gebaseerd op geconserveerde antigenen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

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?

Passieve transfer van anti-M2e antilichamen gebeurt via de intraperitoneale route en wordt goed verdragen en induceert geen
morbiditeit of mortaliteit. Het mogelijk lijden van de dieren kan beschreven worden als gelimiteerd (P1). Voor het bekomen van het
bronchoalveolair vocht en de longen (voor het bepalen van de virus titers) zullen de muizen geeuthaniseerd worden (letale dosis
pentobarbital ). Muizen die niet beschermd worden kunnen na infectie met een lethale dosis van influenza virus morbiditeit vertonen
(afname in lichaamsgewicht en lichaamstemperatuur). Dit kan geclassificeerd worden als gematigd lijden (P2). Na infectie met
influenza virus worden de muizen dagelijks opgevolgd en geeuthaniseerd met behulp van pentobarbital indien het lichaamsgewicht
met 25% of meer daalt of aan het einde van het experiment. We zijn er van bewust dat een afname met 25% in lichaamsgewicht
gezien kan worden als ernstig lijden (P3).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Aangezien in het vooropgestelde experiment,het effect van de immuundruk geïnduceerd door specifieke antilichamen bestudeerd
wordt, kan dit enkel in vivo uitgevoerd worden. Er is geen alternatief mogelijk aangezien de immuunrespons door passive transfer van
anti-M2e antilichamen in vitro niet accuraat kan nagebootst worden,

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarbij de variatie van de gemeten parameters binnen vergelijkbare experimenten gekend
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk is, kan statistisch benaderd worden wat het minimum aantal muizen nodig is om statistisch relevante data te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 kleinste proefdiersoort die bruikbaar zijn voor influenza A infecties. Er zijn tevens ook heel wat tools beschikbaar zowel
genetisch als immunologisch

De muishandelingen beschreven in dit dossier zullen uitgevoerd worden door een ervaren persoon wat de negatieve effecten tot een
minimum beperkt. Tijdens het experiment worden muizen ook dagelijks opgevolgd (niet enkel wordt het lichaamsgewicht bepaald maar
ook het algemeen welzijn van het dier wordt geëvalueerd).

667
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?

Het beroepsprofiel van de eosinofiel in gezondheid en ziekte
February 2020 - May 2024
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Eosinophil, heterogeneity, asthma, colitis, helminth, tumor, alox15, antigen presentation, scRNAseq

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Hoewel eosinofilie een veel voorkomende pathologisch kenmerk is en eosinofiel-depleterende antilichamen in de kliniek worden
gebruikt, is het onbekend wat de gevolgen zijn op eosinofielen in weefsels waar eosinofielen ondersteunende functies uitoefenen. Een
groot onderdeel van dit kennisgat komt voort uit een gebrek aan kennis over de verschillende soorten eosinofielen die bestaan.
Eosinofielen zijn betrokken bij de ontwikkeling en homeostase van weefsels, maar kunnen zowel een pro- als anti-inflammatoire rol
uitvullen als ze geactiveerd worden. Of deze functies door specifieke "subsets" uitgevoerd worden of door dezelfde type eosinofiel
met een andere functie, is onbekend. Door eosinofielen in de diepte te bestuderen tijdens verschillende eosinofiel-gerelateerde
ziekten, kunnen we deze vragen beantwoorden en mogelijk nieuwe markers ontdekken voor specifiekere interventies.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal door zijn allesomvattende aanpak onze inzichten over de eosinofiel sterk vergroten. Ondanks de opkomst van
eosinofiel-gerichte therapeutische strategien is onze kennis van de werking zeer gelimiteerd. Dit komt ook voornamelijk door een
gebrek aan basische kennis over de verschillende activatie stadia van de eosinofiel. Niet alleen wordt hier fundamentele kennis
verworven, maar deze kennis kan ook direct nieuwe behandeling targets genereren voor eosinofiel-geassocieerde ziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2182

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 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 geeuthanaseerd worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal.
In het geval van Schistosoma mansoni long infectie is het lijden van de muizen licht (P1). Muizen worden allereerst gesensitizeerd
met een dosis niet-infectieuze S. mansoni eitjes, die geen pathologie veroorzaken. Twee weken later worden de muizen i.v.
geinjecteerd met dezelfde S. mansoni eitjes, die vervolgens in de longen granuloma's met eosinofielen veroorzaken, maar de muizen
ervaren hierdoor geen pijn of ongemak. Op het einde van de experimenten zullen de muizen ge-euthanaseerd worden door een
overdosis pentobarbital intra-peritoneaal.
Het DSS-geinduceerde colitis model wordt toegediend in het drinkwater, wat resulteert in beschadiging aan de darmwand, zoals te
zien is in ulcerative colitis in mensen. Hierdoor krijgen de muizen na enkele dagen diarree en ervaren zij tijdelijk matig ongerief (P2).
Dit ongerief is van korte duur met een maximale DSS-drink water toediening van 7 dagen en maximaal 14 dagen in het experiment.
Op het einde van de experimenten zullen de muizen ge-euthanaseerd worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal.
Het LLC long metastase model is het gevolg van een groeiende tumor in de flank van de muizen. De tumor veroorzaakt echter
geen pijn en slechts licht ongerief in de latere stadia van tumorgroei (P1). De metastases die ontstaan in de longen, kunnen effect
hebben op de ademhaling van de dieren in latere stadia van de metastase groei. De dieren worden opgeoffert voordat de dieren
matig negatieve effecten ervaren door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal.
Het B16-F10 melanoma long metastase model onstaat door B16 melanoma cellen direct in de bloedbaan te injecteren. Deze cellen
blijven in de long steken en groeien uit tot kleine tumoren. Het ongerief is zeer licht (P1) tot de latere stadia van de uitgroei van
metastases. De dieren worden opgeoffert voordat de dieren matig negatieve effecten ervaren door een overdosis pentobarbital intraperitoneaal.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Door de complexe interacties die plaats vinden in het imuunsysteem op verschillende tijdstippen en in verschillende organen, kunnen
we eosinofielen niet bestuderen op een andere manier dan in een volledig dier. We zullen dan ook het hele experimentele dier zo
volledig mogelijk gebruiken door meerdere organen tegelijk te bestuderen op alle mogelijke levels (eiwit, mRNA, cellulair). Door onze
nieuwe RNA sequentie technieken, zouden we eosinofiel-specifieke pathways of functies kunnen ontdekken die te bestuderen zijn in
vitro, waarbij levende dieren niet nodig zijn.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

1) Waar mogelijk zijn de muisaantallen die nodig zijn, 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 herhalen. 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. 4) Door eerst het immuun systeem
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gedetailleerd in kaart te brengen, kunnen we gerichter experimenteren in vervolgexperimenten.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 als dit bij de mens.
Bovendien zijn er voor muizen veel methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe afweermechanismen te bestuderen. De
wetenschappelijke tools (inclusief transgene dieren) die we tot onze beschikking hebben zijn gericht op 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.

Voor invasieve behandelingen (intra-nasaal, intra-tracheaal, subcutaan) worden de muizen tijdelijk geanestheseerd. De muizen
worden ook gehuisvest met kooiverrijking en hebben ongelimiteerde toegang tot water en voer.

668
Niet-technische titel van het project

Choroid plexus response op perifere systemische ontsteking

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Choroid plexus, Inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De choroid plexus is een klein orgaantje in de hersenen en vormt de barriere tussen het
bloed en het hersenvocht en hersenen. In toestanden van ontstekingen, kunnen immuun
cellen het bloed verlaten en in de choroid plexus terecht komen, om dan eventueel verder
te migreren naar het hersenvocht en zelfs de hersenen. De moleculaire mechanismen die
sommige cellen wel en andere niet doorlaat zijn nog steeds onbekend. In dit project
proberen we deze te ontrafelen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Het identificeren van van moleculaire mechanismen die immuuncel-migratie toe laten, kan
de basis vormen voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën en strategieën om deze
processen te remmen of juist te versterken, afhankelijk van de situatie of ziekte.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

310

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen krijgen ofwel een injectie met PBS, een schadeloze buffer oplossing, ofwel een
hoge dosis LPS. Beide handelingen induceren een licht stresserende situatie voor de muis.
De LPS injectie zal een vorm van systemische ontsteking induceren (een model voor
sepsis, een acuut falen dat nog steeds tot de dood leidt bij 10-15% van de spoed opname
gevallen). Deze muizen ondergaan ernstige last en pijn. 24u na de PBS/LPS injectie
worden de muisjes verdoofd en geëuthanaseerd (door een overdosis Ketamine/Xylazine)
voor het nemen van hersenen en/of choroid plexus stalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Muizen

De choroid plexus is de barriere tussen het bloedvatensysteem en het hersenvocht en
hersenen. Om de functie van de choroid plexus te onderzoeken is dus zowel een werkend
hersen en bloedvatensysteem nodig, wat momenteel nog niet nagebootst kan worden met
in vitro systemen zonder een echt model organisme te gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van vroegere experimenten hebben we reeds een idee hoeveel variatie er is bij
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
rekening gehouden in deze aanvraag.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom
gebruikte diermodel
hetgenomen
meest verfijnd
is
Verklaar het
de maatregelen
die zullen
worden

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
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom worden de muizen regelmatig gecontroleerd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

669
Niet-technische titel van het project

Rol van pleurale holte immuun cellen in huisstofmijt gedreven allergie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

tot 19/2/2025
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

allergie, huisstofmijt, pleurale holte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Momenteel is niet geweten of immuuncellen in de pleurale holte een rol spelen in de
lokale immuunrespons in de long bij huisstofmijt blootstelling. Voorgaande
experimenten tonen aan dat deze cellen gerecruteerd en geactiveerd worden bij
asthma. Deze experimenten zullen aantonen of ze ook effectief een rol spelen in de
asthmatische respons.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Inzichten in de rol van immuuncellen in asthma, helpt ons niet alleen de achterliggende
mechanismen van deze aandoening te begrijpen, maar kan ons ook helpen om
preventieve behandelingen ontwikkelen die deze cellen in aantallen of functie wijzigt,
zodat de ernst van de asthmatische respons afneemt.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

18 (P2)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 matig te zijn door de operatie (P2). Pijnstillers
zullen worden toegediend om dit ongemak zo beperkt mogelijk te maken. 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
ongemak. De intratracheale en intranasale toedieningen worden uitgevoerd onder
anesthesie (isoflurane), zodat de muizen minimaal ongemak ervaren. Op het einde van
de experimenten zullen de muizen ge-euthanaseerd worden door een overdosis
pentobarbital intra-peritoneaal of CO2 asphyxiatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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

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 biologisch
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 als bij de mens. 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.

670
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?

Rol van neonatale B cellen in huisstofmijt allergie
tot 19/4/2025
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

B cellen, allergie, huisstofmijt

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)

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Momenteel is niet geweten of neonatale B cellen een rol spelen in huisstofmijt allergie.
Voorgaande experimenten tonen aan dat deze cellen gerecruteerd en geactiveerd
worden bij asthma. Deze experimenten zullen aantonen of ze ook effectief een rol
spelen in de asthmatische respons.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Neonatale B cellen kunnen levenslang overleven en kunnen als populatie gewijzigd
worden door neonatale blootstellingen aan omgevingsfactoren (infectie, allergenenen,
…). Als we begrijpen wat de rol van deze cellen is in asthma, kunnen we preventieve
behandelingen ontwikkelen die deze cellen in aantallen of functie wijzigt, zodat de ernst
van de asthmatische respons afneemt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

57 (P2), 72 (P1)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 matig te zijn bij irradiatie en transplantatie (P2).
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
ongemak. De intratracheale en intranasale toedieningen worden uitgevoerd onder
anesthesie (isoflurane), zodat de muizen minimaal ongemak ervaren. Op het einde van
de experimenten zullen de muizen ge-euthanaseerd worden door een overdosis
pentobarbital intra-peritoneaal.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten die
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk ons leerden wat de variabiliteit is en wat het aantal muizen is nodig om biogisch
significante verschillen ook statistisch significant te zien.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 als bij de mens. Bovendien zijn er voor muizen veel
methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe afweermechanismen te
bestuderen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard toegang
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

671
Niet-technische titel van het project

Studie van de rol van neonatale immunomodulerende signalen op de vorming van
iBALT structuren.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

date of EC approval / 31-12-2021
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

B cellen, allergie, huisstofmijt, iBALT

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Momenteel is niet geweten of iBALT een rol spelen in huisstofmijt allergie en of
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke neonatale B cellen bijdragen tot de vorming van iBALT structuren met verschillende
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
functies. Deze experimenten zullen aantonen of ze ook effectief een rol spelen in de
1000 karakters)
asthmatische respons.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Inzichten in de rol van immuuncellen in asthma, helpt ons niet alleen de achterliggende
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke mechanismen van deze aandoening te begrijpen, maar kan ons ook helpen om
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project preventieve behandelingen ontwikkelen die deze cellen in aantallen of functie wijzigt,
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal zodat de ernst van de asthmatische respons afneemt.
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Muizen
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

72 (p2), 288 (p1)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 neonatale PVM infectie, veroorzaken we een luchtweginfectie gelijkaardig aan
humane RSV infectie. Hierbij is het lijden van de muizen licht (P1)Bij de pretreatment en
astma protocols is het lijden van de muizen licht (P1). In bepaalde groepen, zullen we B
cells verwijderen door toevoeging van diphteria toxine, die specifiek de B cellen doet
afsterven. Gezien de plotse afsterving van alle B cellen kan er matig lijden optreden bij
de muizen (P2). De astma protocols induceren een ontstekingsreactie in de longen,
maar de muizen ervaren hierdoor geen pijn of ongemak. De intratracheale en
intranasale toedieningen worden uitgevoerd onder anesthesie (isoflurane), zodat de
muizen minimaal ongemak ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de
muizen ge-euthanaseerd worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal of
CO2 asphyxiatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten die
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk ons leerden wat de variabiliteit is en wat het aantal muizen is nodig om biologisch
significante verschillen ook statistisch significant te zien.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 als bij de mens. 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.

672
Niet-technische titel van het project

Aanpassing van het 'kapsel' van CAR-T cellen met als doel de anti-tumor capaciteit te
verbeteren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kanker, CAR-T cel, suiker modificatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen nagaan of de tumor-afdodende functie van een CAR-T cel kan verbeterd worden
door een wijziging in het kapsel van de CAR-T cel aan te brengen. We zullen ook nagaan of
het toevoegen van een 'component X' aan het cultuurmedium van de CAR-T cellen (tijdens
kweek) een positieve invloed kan hebben op hun tumor-afdodende functie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als we inzicht krijgen in de structuur-functie relatie van kapsel/CAR-T cel en de kweekcondities
van CAR-T, kan dit een voordeel opleveren voor patiënten die CAR-T behandelingen moeten
krijgen

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

NSG muizen : nonobese diabetic SCID (NOD/SCID) muizen met een complete null mutatie in
de interleukin-2 receptor immune γ chain (NOD/SCID/interleukin 2 receptor [IL2r] γ(null)
(NSG).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

255

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

Verdoving wordt intraperitoneaal of via verdamping toegediend (licht); tumorcellen worden
intraperitoneaal toegediend (licht); CAR-T cellen worden intraveneus toegediend (licht);
periodieke bloedafnames gebeuren door punctie van de staartvenen (licht). Terminale
bloednames worden gedaan onder terminale verdoving (terminaal). SKOV3 tumor inductie van
muizen leidt tot duidelijke ziekteverschijnselen, zoals verlies van lichaamsgewicht (matig) en
wordt dagelijks opgevolgd. In dit model zullen we tumoren induceren (onder de huid), die naar
verwachting matige pijn of angst zullen veroorzaken of het normale gedrag matig zullen
verstoren (matig). De muizen zullen dagelijks worden opgevolgd. Wanneer de dieren 25% of
meer van het begingewicht verloren hebben of de tumordiameter > 1.5 cm bedraagt, worden
ze geëuthanaseerd via cervicale dislocatie.Dieren zullen worden geëuthanaseerd op het einde
van het experiment door een overdosis verdovend middel of CO2 vergassing.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt
worden.
2.Vermindering
(maximaal
1000 karakters)

Om de immunogeniciteit en beschermend potentieel van CAR-T cellen te testen, kan enkel in
vivo gewerkt worden met proefdieren.

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarbij de variatie van de gemeten parameters
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk binnen vergelijkbare experimenten gekend is, kan statistisch benaderd worden wat het
minimum aantal muizen nodig is om statistisch relevante data te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 kleinste proefdiersoort waarin humane tumormodellen kunnen getest worden.
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.
Inductie van een tumor (onderhuids) kan een matige graad van ongemak veroorzaken, maar
door dagelijkse opvolging van de ziekteverschijnselen (gewichtsverlies) kan gehandeld worden
naar gestandardiseerde ethische normen voor tumor onderzoek (25% verlies van het initieel
lichaamsgewicht; tumor size > 1.5 cm).

673
Niet-technische titel van het project

Testen van een nieuwe compound voor de behandeling van kanker

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kanker

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Kanker is één van de grootste doodsoorzaken ter wereld. In 2018, was kanker verantwoordelijk
voor meer dan 9.6 miljoen doden wereldwijd (WHO). Hoewel er al heel wat vooruitgang geboekt is,
blijft de behandeling van kanker uitdagend. De laatste jaren is men tot de ontdekking gekomen dat
bepaalde chemotherapeutica, die menigmaal gebruikt worden in de kliniek, in staat zijn om het
immuunsysteem te activeren. Het hoofddoel van dit project is om te onderzoeken of de combinatie
van oxaliplatinum (immunogene celdood induceerder) met een TLR7/8 liganden synergistisch
effect vertoont en bijgevolg in staat is om de immunogeniciteit en therapeutische respons te
verhogen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Met dit onderzoek zullen we beter kunnen begrijpen hoe de associatie oxaliplatinum met TLR7/8
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke agonist invloed heeft op de immunogeniciteit van de kankercellen. Dit kan ons mogelijks helpen om
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project deze strategie verder te ontwikkelen en optimaliseren.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Balb/c muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

318

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen in deze studie zullen subcutaan geïnjecteerd worden met kankercellen. De injecties
zullen een matige pijn van korte duur veroorzaken. De muizen zullen opgeofferd worden door
middel van cervicale dislocatie als de gemiddelde diameter van de tumoren groter dan of gelijk aan
1.5 cm is, of als de tumor necrotisch wordt.

Toepassing van de 3Vs
1.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 vitro experimenten hebben aangetoond dat cellen afgedood worden en/of immuun activatie
vertonen. Om deze waarnemingen in een klinische context te kunnen gebruiken en om het effect te
zien op tumor groei, is er nood aan in vivo modellen, waarin alle belangrijke schakels van het
immuunsysteem aanwezig zijn.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

In een eerste fase willen we de efficaciteit van de de conjugaten nagaan, waarbij tumorvolume in
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk functie van de tijd zal geaänlyseerd worden. De volgende experimenten worden pas uitgevoerd als
het eerste experiment succesvol blijkt te zijn.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 gemaakt worden van Balb/c muizen voor deze experimenten. In vitro testen werden
eerst uitgevoerd op CT26 cellen (syngeen met deze muismodellen) en daarom is het gebruik van
Balb/c muizen de meest relevante keuze voor in vivo experimenten.

De muizen zullen een milde pijn ondervinden door de uitgevoerd subcutane injecties. Ze zullen
opgeofferd worden eens de gemiddelde diameter van de tumoren 1.5 cm overschrijdt.

674
Niet-technische titel van het project

Het behandelen van 'acute respiratory distress syndrome' in PVM infectie, als model
voor COVID-19

Looptijd van het project (of begin- en
april 2020 - april 2021
einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
ja, op het einde van het project
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen
welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

PVM, GM-CSF, IL-6

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is het vinden van nieuwe behandelingen voor de typische
cytokinestorm die aanwezig bij bepaalde respiratoire virale infecties, zoals COVID-19 bij
mensen of PVM bij muizen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv.
de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Momenteel sterven vele patiënten aan de zogenaamde cytokine storm ten gevolge van
COVID-19 infectie, eerder dan aan het virus zelf. De geteste behandelingen zijn niet
alleen relevant voor de huidige pandemie, maar ook voor de pandemieën die nog gaan
volgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

648

In het kader van de handelingen die met de
De dieren zullen een matig lijden ondervinden gezien de intranasale, intraperitoneale of
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte orale gavage toedieningen tijdens PVM infectie.
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
De dieren zullen geëuthanaseerd worden via overdosis pentobarbital.
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst
van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het bestuderen van de cytokine storm na virale infectie waarbij verschillende celtypes
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren zijn betrokken in verschillende organen, is enkel mogelijk in diermodellen.
te gebruiken en waarom er geen alternatieve
dierloze methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk
proefdieren
gebruikt
worden.
3.Verfijning
(maximaal
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 aantal muizen per groep werd berekend aan de hand van van een poweranalyse
(G*Power).
Het bestuderen van de cytokine storm na virale infectie waarbij verschillende celtypes
zijn betrokken in verschillende organen, is enkel mogelijk in diermodellen. Het PVM
model leidt ook tot de zogenaamde cytokine storm die bij COVID patiënten aanwezig is.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen
Naast de geldende regels voor animal husbandry en kooiverrijking, worden er ook
worden om de negatieve effecten op het welzijn humane eindpunten toegepast.
van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende
schade) tot een minimum te beperken.

675
Niet-technische titel van het project

Lange termijn effecten van een planthormoon op darmziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

inflammatie, inflammatoir darmlijden, planthormonen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Chronische inflammatoire darmziekten hebben een grote invloed op de
spijsvertering en zorgen voor een verminderde levenskwaliteit. Helaas, zijn de
beschikbare therapieën vaak ineffectief. In dit project zullen we ons concentreren
op de interacties tussen één bepaald plantenhormoon en het darm microbioom.
De betrokkenheid van dit hormoon werd reeds aangetoond bij verscheidene
immuun- en inflammatoire ziekten, maar de anti-inflammatoire effecten moeten
nog uitgebreider bestudeerd worden voor het gebruikt kan worden als therapie.
Het doel van dit project is om de toediening van dit hormoon op lange termijn te
optimaliseren en om de impact op het darm microbioom en het ziekteverloop te
bestuderen in muismodellen met inflammatoir darmlijden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
We willen een beter inzicht krijgen in de pathologie van inflammatoire darmziekten
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke en een nieuwe therapeutische behandeling voor deze ziekte ontwikkelen.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
C57BL/6 muizen en transgene eigen kweek muislijnen
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Totaal aantal 260

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

Een deel van de muizen zullen lichte pijn ondervinden als gevolg van de orale
sondevoeding en een ander deel van de muizen zal matige pijn ondervinden als
gevolg van het ontwikkelen van de darm inflammatie (P2). Voor euthanasie wordt
CO2 gebruikt omdat wij zo veel mogelijk bloed en onbeschadigde organen willen
verkrijgen. Het welzijn van de dieren zal regelmatig geëvalueerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk
proefdieren
gebruikt
worden.
3.Verfijning
(maximaal
1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Inflammatoir darmlijden is een complexe ziekte, waarbij een wisselwerking tussen
verschillende cellen zoals T cellen en epitheelcellen leidt tot de ontwikkeling van
een complex ziektebeeld. Om de juiste omstandigheden te creëren moeten wij
dan ook 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 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 proefdierleider.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Zowel de activiteit, houding, gewicht en temperatuur zullen dagelijks nagegaan
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
geëuthanaseerd worden.
minimum te beperken.

676
Niet-technische titel van het project

Alternaria astma model in Chil3 knockout en Chil4 knockout muizen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alternaria alternata, astma, Chil3, Chil4

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we nagaan of de afwezigheid van Chil3 of Chil4 de ontwikkeling
van Alternaria gedreven astma beïnvloedt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

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.

Muizen
144

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.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)

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische berekeningen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren
gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal
1000 karakters)
Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien hun afweer
in grote lijnen hetzelfde werkt als bij de mens. Bovendien zijn er voor muizen veel
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe afweermechanismen te
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
bestuderen.
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

677
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?

Chitine in Chil3 knockout en Chil4 knockout muizen.
24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

chitine, Chil3, Chil4

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we de immuunrespons tegen chitine bestuderen in Chil3 en
Chil4 knockout muizen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de functie van Ym1 (Chil3) en Ym2 (Chil4) op te
helderen. Deze kennis kan ook implicaties hebben voor andere type 2
pathologieën zoals allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

144

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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 statistische berekeningen.

Voor het huidige onderzoek vormt de muis een goed model, aangezien hun afweer
in grote lijnen hetzelfde werkt als bij de mens. Bovendien zijn er voor muizen veel
methoden beschikbaar die ons toelaten om complexe afweermechanismen te
bestuderen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

678
Niet-technische titel van het project

Karakterisatie van de fysiologische rol van MALT1 en CARD14 in solide tumoren
in een genetisch muis prostaat kanker model.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2022
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Prostaat kanker, inflammatie, MALT1, genetisch ziekte model

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Prostaat kanker, met een levens risico van één is zes, is de meest voorkomende
kanker bij mannen in de Westerse samenleving. Daarbij, is prostaatkanker de
tweede meest dodelijke kanker bij mannen in de Westerse samenleving. Door
deze reden is het van groots belang om meer onderzoek te doen naar de
moleculaire basis van prostaat kanker en om nieuwe therapiën uit te testen. In dit
project willen we de fysiologische functie van het MALT1 in prostaat kanker
onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit onderzoek trachten we een beter begrip te krijgen van de rol van MALT1
activiteit in prostaat kanker. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot een
nieuwe therapie voor de behandeling van prostaat kanker en andere solide
tumoren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Genetisch gemodificeerde C57BL/6 muizen van eigen kweek.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

50

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

Muizen zullen last ondervinden door de ontwikkeling van prostaat kanker (P1-P2).
Daarom zal het welzijn van de dieren regelmatig worden geëvalueerd door
gekwalificeerd personeel. Van zodra het lichaamsgewicht zakt met 20 % van het
oorspronkelijke gewicht of bij snelle lichamelijke achteruitgang, zullen de muizen
geëuthanaseerd worden. Op het einde van elk experiment zullen de muizen
geëuthanaseerd worden door cervicale dislocatie of CO2 asphyxiatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Prostaat kanker is een complexe ziekte waarbij wisselwerking tussen verschillende
cellen, zoals immuncellen en prostaat kanker cellen, leidt tot pathologie
ontwikkeling. Genetische muis modellen recapituleren elk stadia van menselijke
pathologie, terwijl de meeste menselijke prostaat kanker cellen afkomstig zijn van
patienten met ver gevorderde metastatische prostaat kanker. Daarom is het
gebruik van een genetisch prostaat kanker muismodel essentieel voor het
bestuderen van prostaatkanker.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Door de complexe kweek van de muismodellen zullen enkel een klein aantal
muizen op elke moment ziek worden. Dit betekent dat de experiment kan
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk stopgezet worden als wij genoeg data hebben ook als wij minder muizen
gebruiken dan gepland.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is momenteel de enige redelijke keuze om de vragen die
we hebben te beantwoorden (zie ook punt 1 Vervanging).

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Zowel de activiteit en gewicht zullen wekelijks nagegaan worden na de leeftijd van
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 15 weken. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum geëuthanaseerd worden.
te beperken.

679
Niet-technische titel van het project

Hoe wordt het eten van dode cellen gereguleerd in dendritische cellen?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Dendritische cellen, celdood, opname

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Continu sterven er cellen in het lichaam. Dendritische cellen nemen deze op en
gebruiken deze als bron aan lichaamseigen materiaal. De dendritische cel toont dit
materiaal aan andere immuuncellen om te tonen waarop ze niet mogen reageren. Dit is
cruciaal om een reactie op lichaamseigen stoffen te verhinderen, indien dit niet gebeurt
kan auto-immuniteit ontstaan. Wij willen onderzoeken hoe deze dendritische cellen dode
cellen opnemen en hoe dat leidt tot hun activatie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze experimenten kunnen leiden tot het beter verstaan van hoe dode cellen worden
opgenomen door dendritische cellen en hoe dit leidt tot hun activatie. Het beter verstaan
van deze processen draagt bij aan het beter verstaan welke processen cruciaal zijn om
auto-immuniteit te voorkomen. Dit kan dan weer leiden tot betere therapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

960

In het kader van de handelingen die met de dieren
De muizen zullen geïnjecteerd worden in de venen met gelabelde dode cellen. Daarbij
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
zal de muis een lichte pijn ervaren. Op een bepaald tijdstip na de injectie (min. 1h en
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
max.24h) zullen de muizen worden geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immuunsysteem 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van ervaring met dendritische cellen in muizen en voorafgaande statistische
analyse houden we ons aan een maximum aantal van 8 experimentele eenheden per
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
We gebruiken zeer kleine dode cellen om te injecteren zodat deze geen verstopping
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren zouden geven in de kleine bloedvaten.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

680
Niet-technische titel van het project

Bepalen van de rol van Galectin-10 in astma in verschillende muismodellen om zo
het meest fysiologisch relevante model te bepalen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gal10, astma, muismodellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we de rol van endogene Gal10 in astma bestuderen in
verschillende muismodellen om zo het meest fysiologisch relevante model te
bepalen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2142

Muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze modellen
kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te begrijpen hoe het
menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken van diermodellen die meer
lijken op de processen die in het menselijk lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten
waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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.

681
Niet-technische titel van het project

Bepalen van de rol van Galectin-10 in verschillende astmamodellen en type 2
ontsteking

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gal10, astma, muismodellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we de rol van endogene Gal10 in astma bestuderen in
verschillende muismodellen om zo het meest fysiologisch relevante model te
bepalen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

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.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

864

Muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze modellen
kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te begrijpen hoe het
menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken van diermodellen die meer lijken
op de processen die in het menselijk lichaam afspelen.

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten
waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

682
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?

De rol van vesikels in systemische inflammatie bij muizen.
4 jaar (2020-2024)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

extracellulaire vesikels, exosomen, sepsis, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ons labo heeft al aangetoond dat er bij algemene, systemische inflammatie in het
lichaam van een muis, meer extracellulaire vesikels of 'blaasjes' worden
geproduceerd en terechtkomen in het hersenvocht. We willen dit echter verder
onderzoeken door te achterhalen welke cellen verantwoordelijk zijn voor deze
blaasjes en wat de effecten zijn van deze blaasjes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Systemische inflammatie of sepsis leidt nog steeds tot 10-15% mortaliteit bij
patiënten die op de spoed zijn opgenomen. De nood naar kennis over het
mechanisme van deze acute ziekte is daarom erg hoog. De kennis die we
gedurende dit project opdoen kan gebruikt worden voor de creatie van nieuwe
behandelingen voor sepsis.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1104

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen krijgen een injectie met LPS of PBS. Bij sommige muizen zal ook
tamoxifen worden geïnjecteerd voor LPS/PBS injectie. LPS veroorzaakt
algemene ontsteking in de muis (systemische inflammatie, een model voor
sepsis) terwijl PBS een fysiologische zoutoplossing is die geen ontsteking
veroorzaakt. Enkel de muizen die LPS kregen ondergaan ernstige last en pijn. De
muizen die PBS kregen (controlegroep) ondervinden enkel lichte pijn door de
injectie zelf. De eventuele tamoxifen injectie veroorzaakt ook enkel licht lijden
door de injectie zelf. Aan het einde van het experiment worden de muizen
geëuthanaseerd voor het nemen van stalen door het injecteren van een
overdosis verdoving.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 manier waarop de hersenen functioneren tijdens gezondheid en ziekte 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren door wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom worden de muizen regelmatig
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
gecontroleerd.
minimum te beperken.

683
Niet-technische titel van het project

Ym1/2 bij longontwikkeling en regeneratie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, longontwikkeling, Chil3, Chil4, IL-33, anti-Ym1 antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we - door gebruik te maken van anti-Ym1 antilichamen in Ym1
en Ym2 knockout muizen - testen of het gebrek aan Ym1 en Ym2 de regeneratie
van de longen en de chroniciteit van type 2 pathologieën beinvloedt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Identificatie van de factoren en routes die correct herstel en regeneratie regelen, is
nodig om therapeutisch te kunnen worden ingezet om longziekten te behandelen
die gepaard gaan met disfunctioneel herstel en hermodellering. Deze studie zal ons
helpen om de rol van Ym1 / Ym2 in type 2-gemedieerde pathologieën en de
chroniciteit van allergische luchtwegontsteking beter te begrijpen. Dit brengt het
veld dichter bij de identificatie van nieuwe farmacologische toepassingen voor
menselijk longherstel en behandelingen voor chronische ziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 816
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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.

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)

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische berekeningen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

684
Niet-technische titel van het project

Door chemotherapie veroorzaakte gevoeligheid voor infectie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Twee jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Infectie, chemotherapie, kankerbehandeling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project zal bestudeerd worden hoe bacteriële pathogenen beïnvloed worden door afstervende
darmepitheelcellen, behandeld met cytotoxische chemotherapie. De gevoeligheid voor infectie van
patiënten na chemotherapie-behandeling wordt momenteel toegeschreven aan een afname in immuun
cellen; klinische studies suggereren echter bijkomende componenten in dit complexe probleem. We
geloven dat de door stervende cellen vrijgestelde componenten een factor kunnen zijn die de
darmbacteriën rechtstreeks beïnvloeden. Onze belangrijkste vraag is: welke metabolieten gebruiken
ziekteverwekkers tijdens infectie en welke van deze metabolieten komen, direct of indirect, uit stervende
cellen? Kunnen we mogelijks ondersteunende therapieën bedenken om patiënten te beschermen tegen
een breed scala aan infecties?

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 antibioticaresistentie onder bacteriën neemt snel toe; er is dus dringend behoefte aan nieuwe
therapeutische strategieën. Dit project tracht de kritische metabolieten te ontdekken die kankerpatiënten
die chemotherapie ondergaan, vatbaarder maken voor infecties. Doel is op lange termijn nieuwe
therapieën te ontwikkelen die ofwel de afgifte van deze metabolieten blokkeren ofwel het vermogen van de
ziekteverwekker blokkeert om de metabolieten te consumeren. Onze bevindingen zouden een nieuw
studiegebied kunnen lanceren en aanleiding geven tot veel meer onderzoek (binnen en buiten ons
laboratorium).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

160

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

Onze focus van deze studie situeert zich in de vroege stadia van infectie, vóórdat de dodelijke ziekte
begint. Daarom zullen de dieren in dit project weinig tot geen effect van de infectie ervaren. Toediening
van een enkele dosis chemotherapie veroorzaakt maar tijdelijke morbiditeit en licht lijden bij de dieren.
Deze dosis veroorzaakt geen overmatige pijn of lijden en bij langere studies herstellen de dieren volledig.
Dieren zullen routinematig worden gecontroleerd om de ernst van de infectie te beoordelen. Aan het einde
van het onderzoek worden alle dieren humaan geëuthanaseerd via CO2 met bevestiging door cervicale
dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Er is momenteel geen in vitro model voor het bestuderen van het complexe samenspel tussen de commensale microbiota, inf

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Muizen worden vaak gebruikt als modelorganisme in bacteriële pathogenese studies en er zijn uitgebreide
literatuurgegevens beschikbaar (waaronder werk van onze medewerkers), waardoor het uitvoeren van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk initiële experimenten om basisgegevens te verzamelen, sterk beperkt wordt. We hebben uitgebreide in
vitro studies uitgevoerd die ons zeer duidelijke testhypotheses hebben aangeleverd, waardoor er geen
proefdieren gebruikt worden.
extra proefdieren meer nodig 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.
Verklaar de maatregelen die 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 vertonen vergelijkbare tekenen en symptomen van darminfectie als menselijke patiënten. Muizen
worden vaak gebruikt als modelorganisme bij onderzoek naar infectieziekten. Er zijn uitgebreide
literatuurgegevens beschikbaar (waaronder werk van onze medewerkers), waardoor het uitvoeren van
initiële experimenten om basisgegevens te verzamelen, sterk beperkt wordt.

Muizen worden tijdens deze tweedaagse experimenten 3x per dag gecontroleerd (ook in het weekend en
op feestdagen). ‘Disease activity index’ (DAI) wordt gescoord 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.

685
Niet-technische titel van het project

Studie van de signaalwegen die leverregeneratie controleren.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
Ja, op het einde van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Leverregeneratie, liver regeneration

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De lever heeft de unieke eigenschap om snel te regeneren na weefselschade of chirurgische
resectie. Deze snelle regeneratie is essentieel om te overleven. Niettemin, de onderliggende
cellulaire en moleculaire mechanismen van dit proces zijn nog steeds niet begrepen. We
hebben verschillende kandidaat signaalwegen geïdentificeerd waarvan we de rol in
leverregeneratie willen onderzoeken door gebruik te maken van specifieke inhibitoren. Door de
signaalwegen te begrijpen die regeneratie controleren, hopen we strategiën te onwikkelen die
regeneratie verbeteren in beschadigde of falende levers.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
1) Verbeterede leverregneratie na weghalen van tumoren, 2) Verbeterede leverregeneratie na
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke transplantatie, 3) verbeterede regeneratie van falende levers
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1040

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 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 graad van ernst is in dit geval matig.
Op het einde van het experiment zullen we de muizen euthanizeren (door middel van CO2) om
zo hun levers te analyseren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 momenteel nog niet mogelijk om leverregeratie te bestuderen in vitro, ondanks de
ontwikkeling van modellen die gebruik maken van organoïdeculturen. Veel celtypes verliezen
hun weefselspecifieke genexpressie wanneer ze gegroeid worden in vitro (Gosslei et al. Cell
2014), en het is nog niet mogelijk om de complexe cel-cel interacties die plaatsvinden tijdens
orgaanregeneratie in vitro te imiteren.
Aangezien dit een proefproject is, wordt een minimum aantal muizen gebruikt per groep.
Wanneer we ontdekken dat één of meerdere inhibitoren een sterk effect hebben op regeneratie,
zullen we een bijkomende ethisch formulier indienen om deze functie verder te onderzoeken.

We hebben de partiële hepatectomieprocedure geoptimaliseerd opdat de muizen minimale pijn
en ongemak ervaren. Bovendien sinds we werken met een modelorganisme, is er een groot
scala aan immunologische tools beschikbaar om het regeneratieproces in deze dieren te
bestuderen.

Muizen zullen geanestheseerd worden tijdens de procedure en zowel lokale (bupivacaine
hydrochloride) en systemische (buprenorphine hydrochloride) pijnstilling toegediend krijgen om
ook maar enig ongemak te voorkomen. Verder zullen de muizen gemonitord worden over de
gehele periode van het experiment en ze zullen geëuthaniseerd worden indien vooraf bepaalde
humane eindpunten worden bereikt. Desalniettemin, vorige ervaringen met dit model hebben
geen negatieve resultaten getoond.

686
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de rol van Fc receptoren in antigen presentatie door dendritische cellen
tijdens inflammatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Fc gamma receptoren, PVM, TLR7, DCs, immuun complexen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Fc receptoren spelen een belangrijke rol voor de halfwaardetijd van IgG antilichamen in
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke circulatie. In deze expermenten zal getest worden of deze Fc receptoren ook een rol spelen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal in antigen presentatie door DCs en dit voornamelijk tijdens een inflammatoire trigger zoals
1000 karakters)
een viral infectie of stimulatie met een TLR7 agonist.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 blijkt dat deze Fc receptoren inderdaad een rol spelen bij antigen presentatie, naast
het bepalen van de halfwaardetijd van IgG antilichamen, kan blokkeren van deze Fc
receptoren gunstig zijn in auto-immuunmodellen waar naast IgG antilichamen ook antigenpresentantie een belangrijke rol speelt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

7072

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 controle muizen ondervinden slechts een lichte graad van ongemak door de
behandelingen of de injecties. In geval van virus infecties ondervinden de muizen een matige
graad van ongemak. In het geval van virus infectie verliezen de muizen gewicht. Dit wordt
dagelijks nagegaan en muizen worden op humane wijze geeuthanaseerd (via strekking of
pentobarbital overdosis) als ze meer dan 20% van hun gewicht verliezen. 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 (via strekking of pentobarbital
overdosis).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de rol van Fc receptoren in de
immuunrespons kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen hopen we
meer inzicht te krijgen in de rol van Fc receptoren in antigen presentatie.

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en voorafgaande
statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6 muizen per groep. Dit is
voldoende om statistische significante resultaten te bekomen. Elke proef wordt 2 keer
herhaald om ervoor te zorgen dat onze data reproduceerbaar en correct is.

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 van Fc
receptoren in dit geval) en omdat er de meeste experimentele tools beschikbaar zijn. In deze
proeven werd gekozen voor een virus infectie model dat pneumonie veroorzaakt bij muizen
en een model is voor RSV infecties bij de mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Muizen wordt verdoofd tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het minimum te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren beperken. Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de muizen afgemaakt worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

687
Niet-technische titel van het project

Bestudering van de presymptomatische fase en de start en het verloop van de ziekte bij ziektegenen
betrokken bij erfelijke netvliesaandoeningen in Xenopus tropicalis.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 years
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

CRISPR/Cas9, TALEN, genome editing, embryo and oocyte injections

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project wordt d.m.v. elektroretinografie (ERG) het effect bestudeerd van mutaties in ziektegenen
betrokken in retinale aandoeningen op de functionaliteit van de retinale cellen en het pigment
epithelium. Via ERG-metingen wordt de progressieve aard van retinale aandoeningen opgevolgd.
Hiermee kan het tijdsbestek van de presymptomatische fase en de start en verloop van de ziekte beter
in kaart gebracht worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Aangezien er meerdere ziektegenen onderzocht worden d.m.v. ERG-metingen, kan er meer inzicht
verworven worden in de start en het verloop van de pathofysiologische mechanismen van de retinale
aandoeningen. Daarnaast kan deze kennis ook van nut zijn voor andere ziektegenen die een
gelijkaardig ziektebeeld vertonen en uiteindelijk bijdragen tot potentiële therapeutische interventies.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Xenopus tropicalis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

190 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 lot van de dieren na het project?

Het uitvoeren van de metingen onder verdoving kan enige stress met zich mee brengen bij de dieren.
Aangezien de verwachte progressie van de ziekte gestaag is, worden de dieren maar 1 maal per
maand aan deze metingen onderworpen, wat de blootstelling aan verdoving en daarmee gepaard
gaande stress moet minimaliseren. Optreden van pijn wordt in dit experiment in principe niet verwacht.
Aldus kunnen we de 'graad van ernst' als licht beschouwen. Op het einde van het experiment zullen de
dieren worden geëuthanaseerd via terminale verdoving met benzocaine

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het oog is een zeer complex orgaan waarin verschillende subcellulaire functies en celtypes betrokken
zijn. Bovendien dienen al deze celtypes op een zeer specifieke wijze met elkaar te intereageren. Het is
onmogelijk om dit te modelleren via alternatieve methodes.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Er wordt gestreefd naar een minimaal aantal dieren dat moet worden gebruikt om statisch
ondersteunde conclusies toe te laten. Voor een duidelijk zichtbare afwijking kan worden uitgegaan van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk een groep van 12 dieren (0.05 betrouwbaarheidsinterval; >80% "power" voor detectie). Statistische
bron : Sample Size Guidelines for Mice Experiments (Prof Donna Neuberg, Senior Lecturer on
proefdieren gebruikt worden.
Biostatistics, Harvard University, Boston, USA)

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Xenopus tropicalis is een gewervelde aquatische tetrapode diersoort die omwille van de externe
ontwikkeling en de grote embryo's uitermate geschikt is voor introductie van genetische mutaties in
genen van interesse. Daarbij beschikt het Xenopus oog over dezelfde cellagen met een gelijkaardige
functionaliteit als bij de mens. De Xenopus retina bevat een gelijk aantal staafjes en kegeltjes, in
tegenstelling tot knaagdieren waarbij de staafjes dominant aanwezig zijn.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De ERG is een niet invasieve techniek om de functie van het netvlies na te gaan. Daarnaast worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren de dieren verdoofd om de metingen snel en vlot te laten verlopen. Hierdoor wordt er geen pijn
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum verwacht in dit experiment en wordt angst en stress tot een minimum herleid.
te beperken.

688
Niet-technische titel van het project

Tumor transplantaties in rag2-/- en bestraalde Xenopus tropicalis kikkers.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Transplantaties, Xenopus tropicalis, kanker, irradiatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit experiment is het kunnen valideren dat het mogelijk is om tumorcellen afkomstig van
kankermodellen in het labo te laten inplanten in een gastheer kikker. Dit is mogelijk met behulp van transplantatie
experimenten. Dit type experiment om de betrouwbaarheid van een kanker model (gebaseerd op klinische
patiëntendata) te verhogen. Het is de bedoeling om aandrijfmutaties te identificeren in kankercellen alsook genen
te vinden die belangrijk zijn voor de 'fitness' van de kankercel om aldus aangrijppunten te vinden voor moleculaire
therapeutische ingrepen. Daarnaast zal ook via sequentiele verdunning nagegaan worden wat het potentieel is
van kankerstamcel populaties aanwezig in een tumor. Dergelijke experimenten worden veel gebruikt in de muis
en in de zebravis maar ontbreken nog voor de Xenopus kankermodellen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 transplantatie experimenten zijn de laatste fase in het valideren van onze kankermodellen. In de
kankermodellen zelf wordt specifiek gezocht naar causaliteit van gen-mutaties gedetecteerd in een bepaald type
kankercellen afkomstig van patiënten. Deze worden gezocht in de databanken van patiënten die publiekelijk
beschikbaar zijn (bv. Liu et al., Nat. Genet. 2017 voor T-cel leukemie). Het bepalen van de causaliteit is belangrijk
voor de toekomstige patiënt stratificatie. Het onderzoek naar de zogenaamde afhankelijkheidsfactoren kan
mogelijk nieuwe therapeutische strategieën blootleggen of kan een stimulans vormen voor toekomstige
‘compound screens’.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Xenopus tropicalis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

90 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 lot van de dieren na het project?

In principe kan worden verwacht dat de dieren kanker ontwikkelen enkele weken na de transplantatie. Dit zal
zorgen voor matig lijden. De dieren zullen worden geëuthanaseerd vooraleer ernstig lijden optreedt. Indien de
dieren geen ziekteverschijnselen vertonen 5 maanden na de injectie zullen ze hoedanook worden geëuthanaseerd
en geanalyseerd. Euthanasie gebeurt via terminale verdoving (via submersie in een oplossing van benzocaïne)

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om het tumorigene potentieel van kankercellen te bepalen, alsook de proportionele aanwezigheid van
kankerstamcellen, zijn transplantatie-experimenten noodzakelijk. Dit is ook nodig om de betrouwbaarheid van het
kankermodel te valideren. Het zal ook toelaten om experimentele behandelingen uit te testen op een voldoende
aantal tumordragende dieren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Er zal voor elk experiment een minimaal aantal dieren gebruikt worden verdeeld over 3 groepen (6x wild type
kikkers, 6x bestraalde kikkers (X-stralen) en 6x rag2-/- kikkers. Dit wil zeggen dat er in totaal slechts 18 kikkers
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk nodig zijn om te kunnen dienen als validatie experiment. Het aantal is vastgesteld om net nog statistische
significante resultaten te kunnen behalen (in samenspraak met Marnik Vuylsteke in house statisticus).
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Xenopus tropicalis is een gewervelde aquatische tetrapode diersoort die omwille van de externe ontwikkeling en
de grote embryo's uitermate geschikt is voor introductie van genetische mutaties. Ernstige embryonale afwijkingen
zullen resulteren in letaliteit vóór het voedende stadium. Voor niet vroeg-letale fenotypes kunnen we gebruik
maken van gerichte injecties. Het nagaan van het implantatie potentieel van tumorcellen afkomstig van onze
tumormodellen door middel van transplantatie experimenten is van cruciaal belang naar validatie toe.

Verklaar de maatregelen die 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 principe worden de dier dagelijks opgevolgd (3x daags de week na de transplantatie). Van zodra er discomfort
wordt vastgesteld bij één van de dieren in een groep wordt de hele groep geëuthanaseerd. Op die manier wordt
het lijden over de hele groep tot een minimum herleid. Indien er geen discomfort wordt opgemerkt worden de
dieren hoe dan ook na 5 maanden geëuthanaseerd als eindpunt van het experiment.

689
Niet-technische titel van het project

Effecten van een planthormoon op sepsis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

sepsis, planthormonen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Recente literatuur toont aan dat het darm microbioom een invloed heeft op het verloop van sepsis. Sepsis is
een levensbedreigende orgaandisfunctie waarvoor geen specifieke behandelingen gekend zijn. Door gebrek
aan een goede behandeltechniek kent sepsis een mortaliteit van 20-25% en een sterftecijfer van 5 miljoen
mensen wereldwijd elk jaar. Aangezien eerder reeds micronutriënt geïnduceerde bescherming tegen sepsis
werd aangetoond, zullen wij ons in deze experimenten concentreren op de interacties tussen één bepaald
plantenhormoon en het darm microbioom. De betrokkenheid van dit hormoon werd reeds aangetoond bij
verscheidene immuun- en inflammatoire ziekten, maar de invloed op het ontstaan en verloop van sepsis
moet nog uitgebreider bestudeerd worden voor het hormoon gebruikt kan worden als therapie. Het doel van
deze experimenten is daarom om de impact van dit hormoon op het darm microbioom en op het
ziekteverloop te bestuderen in muismodellen met geïnduceerde sepsis.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We willen een beter inzicht krijgen in het ontstaan van sepsis en een nieuwe behandeling ontwikkelen die
het verloop kan beïnvloeden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muizen en transgene eigen kweek muislijnen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Totaal aantal 640.

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

Een deel van de muizen zal lichte pijn (P1) ondervinden als gevolg van de chirurgische ingreep of het
krijgen van sondevoeding. Verder zal een deel van de muizen ernstige (P3) pijn ondervinden door de de
ontstekingsreactie/ septische reactie die ontstaat als gevolg van de chirurgische ingreep. Voor euthanasie
wordt bij een deel van de muizen CO2 gebruikt, wanneer we zo veel mogelijk bloed en onbeschadigde
organen willen verkrijgen. Voor een ander deel van de muizen wordt cervicale dislocatie gebruikt voor
euthanasie. Het welzijn van de dieren zal regelmatig geëvalueerd worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Sepsis is een complexe aandoening, waarbij bacteriën in contact komen met een heel diverse populatie van
lichaamscellen. Naast effecten in bloed zorgt sepsis ook voor een multi-orgaan falen met effecten op onder
andere lever, longen en nieren. Om de juiste omstandigheden te creëren en omwille van de complexe
interacties tussen bacterien en een hele waaier aan lichaamscellen en organen, moeten wij dan ook een
complex organisme gebruiken. Daarom is het gebruik van in vivo muismodellen essentieel voor het
bestuderen van deze pathologie.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

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
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk zijn.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is momenteel de enige redelijke keuze om de vragen die we hebben te
beantwoorden (zie ook punt 1 Vervanging). Het voorgestelde model van sepsis werd 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 proefdierleider.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Zowel de activiteit, houding, gewicht en temperatuur zullen dagelijks nagegaan worden. Bij te ernstige
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ziekteverschijnselen zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

690
Niet-technische titel van het project

Effect van blokkering van de complement cascade op viraal-geïnduceerde longschade.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Complement, PVM, longlijden, ARDS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met deze proeven wensen we na te gaan of blokkeren van de complement cascade, één van de
factoren die mee aan de basis ligt van viraal-geïnduceerd ARDS (acute respiratory distress syndrome
of shocklong) ligt, een verbetering van de ziekte symptomen geeft.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Op dit moment is er nog geen vaccin voor covid-19 en is er ook geen behandelingsstrategie voor
patiënten die evolueren naar de tweede, ernstige fase, ARDS. Als blijkt dat complement inhibitie een
gunstig effect heeft op viraal-geïnduceerde ARDS, kan dit nuttig zijn om behandelingsstrategiën voor
covid-19 te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

864

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 controle muizen ondervinden slechts een lichte graad van ongemak door de behandelingen of de
injecties. In geval van virus infecties ondervinden de muizen een matige graad van ongemak. In het
geval van virus infectie verliezen de muizen gewicht. Dit wordt dagelijks nagegaan en muizen worden
op humane wijze geeuthanaseerd (via strekking of pentobarbital overdosis) als ze meer dan 20% van
hun gewicht verliezen. 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 (via strekking of pentobarbital overdosis).

Toepassing van de 3Vs
1.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 geen alternatieve methode, de studie van de rol van complement in de anti-virale
immuunrespons kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen hopen we hier
meer inzicht in te krijgen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en voorafgaande statistische
analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6 muizen per groep. Dit is voldoende om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significante resultaten te bekomen. Elke proef wordt 2 keer herhaald om ervoor te zorgen
dat onze data reproduceerbaar en correct is.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om proeven te
doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de meeste
experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien nodig tijdens de behandeling.
Vervolgens wordt de algemene gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in overeenstemming zijn
met de humane eindpunten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Muizen wordt verdoofd tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het minimum te beperken.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de muizen afgemaakt worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

691
Niet-technische titel van het project

De rol van omgevingsfactoren in combinatie met genetische factoren op het verloop van
pneumovirus infecties.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Asthma, PVM, RSV, dendritische cel, maternele constitutie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een goede kennis van de immuunrespons na pneumovirus infecties (zoals PVM in dit model) is
noodzakelijk om nieuwe behandelings- of vaccinatiestrategiën te gaan ontwikkelen. Door het in
detail bestuderen van de factoren die een invloed hebben op het verloop van de ziekte kunnen
we een betere inschatting maken welke kinderen een hoger risico lopen en inzichten verwerven
om te komen tot nieuwe behandelingsstrategien. Op dit moment ligt vaak de focus op het
verminderen van de ernst van de ziekte, maar hier zullen wij ook aandacht besteden aan de
factoren die de ontwikkeling op laattijdige complicaties, zoals asthma, kunnen tegengaan.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Kennis die opgedaan wordt door dit onderzoek kan toegepast worden om vaccins te
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen die efficiënter zijn dan de bestaande alternatieven.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

1051

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Uit ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de voorgestelde proeven
(graad van ernst: licht). 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 via terminale sedatie (pentobarbital) of cervicale dislocatie.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons in de long na griepinfectie of
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 immuuncellen na pneumovirus infecties en de rol van omgevings- en
genetische factoren op het verloop van de ziekte.
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 zou
voldoende moeten zijn om statistische significante resultaten te bekomen.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om proeven
te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er de
meeste experimentele tools beschikbaar zijn.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden verdoofd indien nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren worden geëuthaniseerd
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
indien er ongemakken opgemerkt worden die groter zijn dan de voorpogestelde eindpunten.
minimum te beperken.

692
Niet-technische titel van het project

Klaring van apoptotische cellen in de lever

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar na goedkeuring
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Apoptotic cell clearance, Kupffer cells, partial hepatectomy, acetaminophen-induced liver injury

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dagelijks sterven 100 tot 300 miljard cellen in een gezonde volwassene. Deze dode of apoptotische cellen worden verwijderd of
geklaard door fagocyten. Dit klaringsproces speelt een belangrijke rol in gezondheid en ziekte.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

In dit onderzoek willen we nagaan hoe de klaring van apoptotische cellen verloopt in de lever. We zullen ons richten op
apoptotische cel klaring door Kupffer cellen (professionele fagocyten). Hierbij zal de specifieke rol van de Timd4 receptor (receptor
voor de opname van apoptotische cellen), Elmo1 en Elmo2 (eiwitten die de apoptotische celopname bevorderen) ook worden
bestudeerd. Verder zijn wij geïnteresseerd in de rol van deze genen bij gedeeltelijke leverresectie (hepatectomie) en paracetamol
geïnduceerde leverbeschadiging.
Apoptotische cel klaring door niet-professionele fagocyten (hepatocyten) zal ook worden onderzocht. Met difterietoxine zullen we
apoptose induceren in hepatocyten en opvolgen hoe deze worden opgenomen en geklaard, door levende hepatocyten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Tot op heden is het onduidelijk hoe apoptotische cellen worden geklaard door Kupffer-cellen en met dit project willen we deze
vraag beantwoorden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

752

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

Aangenomen wordt dat de intraveneuze injectie van apoptotische cellen milde en voorbijgaande pijn veroorzaakt (P1, prik door
een naald, licht). Apoptotische celklaring vindt van nature plaats en het is zeer onwaarschijnlijk dat dit ongemak veroorzaakt.
De gedeeltelijke hepatectomie komt met gemiddelde pijn (P2, matig). De pijn in de gedeeltelijke hepatectomie is voornamelijk te
wijten aan de ventrale incisie, omdat de lever niet bezenuwd is. Zoals hieronder vermeld, zullen analgetica worden toegediend.
Door acetaminophen geïnduceerde leverbeschadiging wordt als pijnloos beschouwd, maar de dieren vertonen vertraagde
beweging na de injectie en het lijden wordt daarom als medium beschouwd (P2, matig). We verwachten dat de intraperitoneale
injectie van een lage dosis difterietoxine een korte periode van lichte en voorbijgaande pijn kan geven, die niet groter is dan dat
van een naaldprik (P1, licht). De hoogste concentratie difterietoxine, die zal worden toegediend, is 5 keer lager dan de hoogst
gerapporteerde dosis die geen sterfte veroorzaakt.
Om overmatige pijn te voorkomen, worden de dieren tijdens de chirurgische procedure verdoofd en krijgen ze systemische en
lokale pijnstillers. Aan het einde van het project worden alle dieren geëuthanaseerd (inademen CO2) en worden organen
verzameld voor analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We willen weten of en hoe apoptotische celklaring door Kupffer-cellen het herstel beïnvloedt van gedeeltelijke hepatectomie en
door acetaminophen geïnduceerde acute leverbeschadiging. De twee gebruikte ziektemodellen vertonen een grote gelijkenis met
de overeenkomstige menselijke pathologieën en daarom zou het in deze aanvraag voorgestelde onderzoek licht kunnen werpen
op de pathologie van deze ziekten en nieuwe therapeutische interventies.

Tot op heden bestaat er geen methode die het kweken van Kupffer-cellen ex vivo mogelijk maakt zonder hun fenotype drastisch te
veranderen. Evenzo bestaat er geen betrouwbare geïmmortaliseerde Kupffer-cellijn die het mogelijk maakt om de opname van
apoptotische cellen in vitro te bestuderen.
Verder is de lever een orgaan dat uit verschillende celtypen bestaat. Tijdens verwonding/beschadiging worden andere cellen
gerekruteerd en deze zullen samen met de Kupffer cellen een passende reactie orkestreren en regeneratie initiëren.
Vanwege deze complexiteit is het niet mogelijk om door paracetamol geïnduceerd acuut leverfalen of gedeeltelijke hepatectomie
te bestuderen in een ex vivo setting en we moeten daarom beroep doen op gevestigde muismodellen die opmerkelijke
overeenkomsten vertonen met de overeenkomstige humane pathologieën

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We gebruiken gevestigde en verfijnde modellen in samenwerking met medewerkers die ruime ervaring hebben met deze
modellen. Hierdoor wordt de variatie geminimaliseerd die we hebben berekend in de vermogensanalyses (hogere effectgrootte,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk minder dieren per groep). De power-analyses zelf zorgen ervoor dat we het minimale aantal dieren mogelijk gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We gebruiken gevestigde en verfijnde modellen (zie de bijgevoegde publicaties) in samenwerking met medewerkers die ruime
ervaring hebben met deze modellen. Dat stelt ons in staat om de juiste tijdstippen te kiezen (bijvoorbeeld wanneer de cellen in de
lever prolifereren) en de rol van apoptotische celklaring bij deze ziekte te beoordelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Zoals hierboven vermeld, zullen alle chirurgische ingrepen onder narcose worden uitgevoerd. Om pijn te minimaliseren, zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren zowel lokale als systemische anelgesie worden toegediend.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Studie naar de mechanismen die auto-inflammatie veroorzaken in Muckle-Wells
Syndrome (MWS)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

auto-inflammatie, macrofagen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen de rol van specifieke eiwitten en immuunceltypes in een muismodel voor
Muckle-Wells Syndrome onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze studie zal ons de rol aantonen voor specifieke immuunceltypes bij de
onwikkeling van de genetisch aangeboren autoinflammatoire aandoening MuckleWells Syndrome. 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Muizen, maximaal 81

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

Een deel van de muizen zal spontaan een systemische inflammatie ontwikkelen
die gepaard gaat met problemen met de algemene ontwikkeling. Deze muizen
zullen een ernstige graad van ernst ontwikkelen. Na de experimenten zullen de
muizen geeuthanaseerd worden door middel van cervical dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

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.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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 worden.
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Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar APAP-geïnduceerde leverschade-part1

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, macrofagen, inflammatie, paracetamol, APAP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Paracetamol (acetaminophen) overdosis is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen in de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Westerse wereld, maar desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van paracetamol
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal overdosis. Kupffer cellen zijn de macrofagen van de lever en zijn gelokaliseerd in de bloedbaan van
1000 karakters)
de sinusoïden. Deze cellen brengen een gepaste immuunreactie op gang wanneer een potentieel
pathogeen binnendringt of wanneer er weefselschade optreedt. 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 paracetamol overdosis
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Inzicht in de rol van Kupffer cellen in paracetamol overdosis zou kunnen bijdragen tot het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

2816

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

Na toediening van paracetamol ervaren de muizen gedurende 12 tot 24 uur matige pijn (1408
muizen), en de met PBS behandelde muizen ervaren lichte pijn (1408 muizen), waarna ze volledig
herstellen. Gedurende deze tijd worden ze nauwlettend gevolgd en als er pijn wordt waargenomen,
worden ze geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of CO2. Na de aangegeven tijden voor elk
experiment (0-168 uur) worden de muizen gedood met behulp van CO2 en worden hun levers en
bloed verzameld voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Helaas hebben we voor deze experimenten geen alternatief voor het muismodel, omdat we de
complexe interacties tussen de levermacrofagen, gerekruteerde cellen uit het bloed en de andere
levercellen in vitro niet kunnen modelleren. We proberen de interacties tussen deze cellen beter te
begrijpen om ze op een dag in vitro te kunnen bestuderen, maar er is nog een lange weg te gaan.

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 en door een groep in Brussel waar we nauw mee
samenwerken.
Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols
zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te
induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk
vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocollen die
minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen worden regelmatig gecontroleerd op ongemakken en de kooien worden verrijkt.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

695
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?

Onderzoek naar APAP-geïnduceerde leverschade-part2
3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, macrofagen, inflammatie, paracetamol, APAP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Paracetamol (acetaminophen) overdosis is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen in de
Westerse wereld, maar desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van paracetamol
overdosis. 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 of wanneer er weefselschade optreedt. 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
paracetamol overdosis

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Inzicht in de rol van Kupffer cellen in paracetamol overdosis zou kunnen bijdragen tot het ontwikkelen
van nieuwe therapeutische interventies.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1144

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

Na toediening van paracetamol ervaren de muizen gedurende 12 tot 24 uur matige pijn (572 muizen),
en de met PBS behandelde muizen ervaren lichte pijn (572 muizen), waarna ze volledig herstellen.
Gedurende deze tijd worden ze nauwlettend gevolgd en als er pijn wordt waargenomen, worden ze
geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of CO2. Na de aangegeven tijden voor elk experiment (0-96
uur) worden de muizen gedood met behulp van CO2 en worden hun levers en bloed verzameld voor
verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Helaas hebben we voor deze experimenten geen alternatief voor het muismodel, omdat we de
complexe interacties tussen de levermacrofagen, gerekruteerde cellen uit het bloed en de andere
levercellen in vitro niet kunnen modelleren. We proberen de interacties tussen deze cellen beter te
begrijpen om ze op een dag in vitro te kunnen bestuderen, maar er is nog een lange weg te gaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal gewenste muizen is gebaseerd op onze ervaring aan de hand van het minimum aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk muizen dat nodig is om statistisch relevante resultaten op te leveren. De beschreven protocollen zijn
daarenboven al vaak gebruikt in het labo en door een groep in Brussel waar we nauw mee
proefdieren gebruikt worden.
samenwerken.
3.Verfijning (maximaal 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 zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op muizen
en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols zijn ook
reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te induceren bij de
muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk vraag te
beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocollen die minimaal ongemak
induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden regelmatig gecontroleerd op ongemakken en de kooien worden verrijkt.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

696
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?

Onderzoek naar APAP-geïnduceerde leverschade-part3
3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, macrofagen, inflammatie, paracetamol, APAP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Paracetamol (acetaminophen) overdosis is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen in de
Westerse wereld, maar desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van paracetamol
overdosis. 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 of wanneer er weefselschade optreedt. 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 paracetamol overdosis

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Inzicht in de rol van Kupffer cellen in paracetamol overdosis zou kunnen bijdragen tot het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

624

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

Na toediening van paracetamol ervaren de muizen gedurende 12 tot 24 uur matige pijn (312
muizen), en de met PBS behandelde muizen ervaren lichte pijn (312 muizen), waarna ze volledig
herstellen. Gedurende deze tijd worden ze nauwlettend gevolgd en als er pijn wordt waargenomen,
worden ze geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of CO2. Na de aangegeven tijden voor elk
experiment (0-96 uur) worden de muizen gedood met behulp van CO2 en worden hun levers en
bloed verzameld voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Helaas hebben we voor deze experimenten geen alternatief voor het muismodel, omdat we de
complexe interacties tussen de levermacrofagen, gerekruteerde cellen uit het bloed en de andere
levercellen in vitro niet kunnen modelleren. We proberen de interacties tussen deze cellen beter te
begrijpen om ze op een dag in vitro te kunnen bestuderen, maar er is nog een lange weg te gaan.

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 en door een groep in Brussel waar we nauw mee
samenwerken.
Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols
zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te
induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk
vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocollen die
minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen worden regelmatig gecontroleerd op ongemakken en de kooien worden verrijkt.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

697
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?

Onderzoek naar APAP-geïnduceerde leverschade-part4
3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, macrofagen, inflammatie, paracetamol, APAP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Paracetamol (acetaminophen) overdosis is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen in
de Westerse wereld, maar desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van
paracetamol overdosis. 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 of wanneer er weefselschade optreedt. 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 paracetamol overdosis

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Inzicht in de rol van Kupffer cellen in paracetamol overdosis zou kunnen bijdragen tot het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

430

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

Na toediening van paracetamol ervaren de muizen gedurende 12 tot 24 uur matige pijn (200
muizen), en de met PBS behandelde muizen ervaren lichte pijn (200 muizen), waarna ze
volledig herstellen. Gedurende deze tijd worden ze nauwlettend gevolgd en als er pijn wordt
waargenomen, worden ze geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of CO2. Na de
aangegeven tijden voor elk experiment (0-120 uur) worden de muizen gedood met behulp van
CO2 en worden hun levers en bloed verzameld voor verdere analyse. 30 muizen worden
behandeld met APAP en geobserveerd zoals hierboven beschreven, vervolgens verdoofd (1236 uur na APAP) voor een terminale procedure (intravital imaging).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Helaas hebben we voor deze experimenten geen alternatief voor het muismodel, omdat we de
complexe interacties tussen de levermacrofagen, gerekruteerde cellen uit het bloed en de
andere levercellen in vitro niet kunnen modelleren. We proberen de interacties tussen deze
cellen beter te begrijpen om ze op een dag in vitro te kunnen bestuderen, maar er is nog een
lange weg te gaan.
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 en door een groep in Brussel waar
we nauw mee samenwerken.

Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren
op muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De
protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal
ongemak en pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om
deze wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds
gevalideerde protocollen die minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen worden regelmatig gecontroleerd op ongemakken en de kooien worden verrijkt.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

698
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?

Onderzoek naar APAP-geïnduceerde leverschade-part5
3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, macrofagen, inflammatie, paracetamol, APAP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Paracetamol (acetaminophen) overdosis is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen in de
Westerse wereld, maar desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese van
paracetamol overdosis. 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 of wanneer er weefselschade optreedt. 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 paracetamol overdosis

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Inzicht in de rol van Kupffer cellen in paracetamol overdosis zou kunnen bijdragen tot het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

520

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

Na toediening van paracetamol ervaren de muizen gedurende 12 tot 24 uur matige pijn (260
muizen), en de met PBS behandelde muizen ervaren lichte pijn (260 muizen), waarna ze volledig
herstellen. Gedurende deze tijd worden ze nauwlettend gevolgd en als er pijn wordt
waargenomen, worden ze geëuthanaseerd door cervicale dislocatie of CO2. Na de aangegeven
tijden voor elk experiment (0-72 uur) worden de muizen gedood met behulp van CO2 en worden
hun levers en bloed verzameld voor verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Helaas hebben we voor deze experimenten geen alternatief voor het muismodel, omdat we de
complexe interacties tussen de levermacrofagen, gerekruteerde cellen uit het bloed en de andere
levercellen in vitro niet kunnen modelleren. We proberen de interacties tussen deze cellen beter
te begrijpen om ze op een dag in vitro te kunnen bestuderen, maar er is nog een lange weg te
gaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal gewenste muizen is gebaseerd op onze ervaring aan de hand van het minimum aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk muizen dat nodig is om statistisch relevante resultaten op te leveren. De beschreven protocollen
zijn daarenboven al vaak gebruikt in het labo en door een groep in Brussel waar we nauw mee
proefdieren gebruikt worden.
samenwerken.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De
protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak
en pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze
wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde
protocollen die minimaal ongemak induceren.
De muizen worden regelmatig gecontroleerd op ongemakken en de kooien worden verrijkt.

699
Niet-technische titel van het project

Studie van de rol van macrofagen tijdens steatohepatitis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer in meer voor in
onze westerse samenleving. Opstapeling van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose en dit kan
verder evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lever residente macrophages
(Kupffer Cellen - KCs), zouden een belangrijke rol spelen in de evolutie tot NASH maar hun
specifieke bijdrage tot deze ziekte in niet gekend. We stellen in dit project voor om de rol van KCs
te bestuderen in lipide metabolisme. Dit zowel in muizen met een gezond dieet als in muizen met
een "westers" dieet met hoge concentraties aan lipiden, suiker en cholesterol.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien we de rol van KCs beter begrijpen in de ontwikkeling van NASH zal dit ook leiden tot de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkeling van therapeutische interventies voor het bestrijden van NASH in patienten met
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project steatose.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 246 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject

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

De meeste procedures zijn van lichte tot matige graad voor de muizen en zullen zorgen voor weinig
ongemak. Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie. We verwachten geen periode van
langdurige pijn maar moesten we stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen dan zullen
deze onmiddelijk geeuthanasieerd worden gebruik makende van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Residente macrofagen hebben zeer verschillende gen expressie profielen en verschillende
functies (Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter onduidelijk welke signalen de
expressie van deze genen induceren. Daarenboven werd aangetoond dat wanneer macrofagen uit
hun weefsel worden gehaald en in vitro worden gekweekt zij hun weefsel-specifieke genexpressie
verliezen (Gosseli et al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om in vitro de complexe metabolische
symptomen na te bootsen zoals lever steatose of diabetes. Het is daarom cruciaal om deze studie
in vivo uit te voeren.
We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd in samenwerking met
partners met uitvoerige expertise in deze NASH modellen en we hebben daardoor het aantal
muizen tot een minimum kunnen herleiden om toch nog altijd statistisch relevante studies uit te
voeren. De protocols die gebruikt worden zijn reeds goed beschreven in de literatuur en zijn reeds
betrouwbaar wat ook toelaat om het aantal muizen tot een minimum te herleiden.
Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols
zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te
induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk
vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocolen die zo
minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
hierbij gewogen.
minimum te beperken.

700
Niet-technische titel van het project

Intraveneuse kleuring van dendritische cellen in de milt.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

dendritische cellen, milt, localisatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een van de belangrijkste functies van dendritische cellen is het opnemen van dode cellen. Het
opgenomen materiaal wordt verwerkt en getoond aan andere cellen om hen te laten zien
waarop ze niet mogen reageren. Dit process zorgt er voor dat het lichaam niet reageert op
lichaamseigen stoffen. De dendritische cellen bevinden zich onder andere in de milt. In dit
orgaan wordt het bloed gescreend op dode cellen door de dendritische cellen. De milt is een
orgaan dat bestaat uit 2 verschillende onderdelen, de witte pulp en de rode pulp. Ons doel is te
begrijpen waar de denditische cellen zich precies bevinden en hoe ze zich verplaatsen in het
orgaan na het opnemen van de dode cellen, wanneer ze de cellen moeten vinden om aan te
presenteren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze experimenten kunnen leiden tot het beter verstaan van hoe dode cellen worden
opgenomen door dendritische cellen, hoe dit leidt tot hun activatie en beweging in de milt. Het
beter verstaan van deze processen draagt bij aan het beter verstaan welke processen cruciaal
zijn om auto-immuniteit te voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

234

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen zullen geïnjecteerd worden in de venen met gelabelde antilichamen die specifieke
moleculen op het oppervlak van de cel herkennen. Daarbij zal de muis een lichte pijn ervaren. 3
minuten na de injectie zullen de muizen worden geëuthanaseerd door middel van CO2. Bij 1
experiment zullen de muizen 12h voor de kleuring geïnjecteerd worden met een molecule die de
cellen zou moeten doen verplaatsen naar de witte pulp.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immuunsysteem is zeer complex en kan voorlopig niet naagebootst worden in een niet
dierlijk model. Met behulp van diermodellen hopen we om de situatie in de mens imiteren en
meer inzicht te krijgen in de functies die dendritische cellen uitoefenen tijdens de opname van
dode cellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van ervaring met dendritische cellen in muizen en voorafgaande statistische analyse
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk houden we ons aan een maximum aantal van 6 experimentele eenheden per groep. Dit is
voldoende om statistische significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden geinjecteerd door getraind personeel. Deze procedure zal vlot verlopen.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren Nadien worden ze terug in hun kooitje geplaatst.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

701
Niet-technische titel van het project

Volgen van de ontwikkeling van dendritische cellen in de milt.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

dendritische cellen, milt, tolerogene maturatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een van de belangrijkste functies van dendritische cellen is het opnemen van dode
cellen. Het opgenomen materiaal wordt verwerkt en getoond aan andere cellen om hen
te laten zien waarop ze niet mogen reageren. Dit proces zorgt ervoor dat het lichaam
lichaamseigen stoffen niet aanvalt. De dendritische cellen bevinden zich onder andere
in de milt. In dit orgaan wordt het bloed gescreend op dode cellen door dendritische
cellen. Binnen de milt zijn de dendritische cellen aanwezig in verschillende stadia van
ontwikkeling. Ons doel is te begrijpen hoe we de verschillende stadia voor, tijdens en
na het opnemen van de dode cellen van elkaar kunnen onderscheiden aan de hand
van oppervlaktemerkers.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze experimenten hebben als doel de levensloop van dendritisch cellen beter te
begrijpen. Hopelijk kan dit leiden tot het beter verstaan van hoe dode cellen worden
opgenomen door dendritische cellen, hoe dit leidt tot hun activatie en beweging in de
milt. Het beter verstaan van deze processen draagt bij aan het beter verstaan welke
processen cruciaal zijn om auto-immuniteit te voorkomen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

108

In het kader van de handelingen die met de dieren
De muizen zullen geïnjecteerd worden in de venen met gelabelde precursoren van
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
dendritische cellen. Daarbij zal de muis een lichte pijn ervaren. Na 12h, 1d, 2d, 3d, 4d
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
of 5d worden de dieren geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immuunsysteem is zeer complex en de verschillende signalen die een dendritisch
cel onderweg tegenkomt kennen we nog niet. Dit kan dus voorlopig niet naagebootst
worden in een niet dierlijk model. Met behulp van diermodellen hopen we om de
situatie in de mens imiteren en meer inzicht te krijgen in de functies van dendritisch
cellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van ervaring met dendritische cellen in muizen en voorafgaande statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6 experimentele eenheden per
groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om
cellen afkomstig van een andere muis te volgen. 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden geinjecteerd door getraind personeel. Deze procedure zal rustig
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren maar vlot verlopen. Nadien worden ze terug in hun kooitje geplaatst.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

702
Niet-technische titel van het project

Rol van Notch2 in perifere crosstolerantie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Notch2, Tolerantie, dendritisch cells

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wij bestuderen de rol van de Notch signalisatie in dendritische cellen. Dit celtype
speelt een cruciaal rol bij de beslissing of een immuunrespons moet geinitialiseerd
worden of niet. Meer specifiek bestuderen wij de rol van dendritische cells in de
situatie waarbij de immuunrespons tegen lichaamseigen moleculen vermeden moet
worden om geen auto-immuniteit te ontwikkelen. Betere inzichten in dit proces zijn
noodzakelijk om nieuwe behandelings- of vaccinatiestrategiën te gaan ontwikkelen
tegen bv autoimmunziekten.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Dit project kan nieuwe inzichten geven in hoe lichaamseigen moleculen getolereerd
worden en dit kan op zijn beurt leiden tot nieuwe therapiën.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

144

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

Uit ervaring weten we dat er matige negatieve effecten optreden bij de voorgestelde
proeven. Muizen die geen tolerogene respons ontwikkelen kunnen tekenen van type-I
diabetes vertonen, maar deze muizen worden al na 4 dagen geeuthanaseerd. 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 afloop van het experiment worden de muizen geëuthanaseerd
door een overdosis pentobarbital om het afnemen van het blood na de dood mogelijk
te maken.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Muis

Het immuunsysteem is een complex kluwen van cellen en moleculen en kan voorlopig
niet nagebootst worden in een niet dierlijk model. Dankzij de diermodellen kunnen we
de situatie in de mens imiteren en meer inzicht te krijgen in de functies die
dendritische cellen (en de notch patway) uitoefenen bij het tolereren van
lichaamseigen stoffen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van ervaring met dendritische cellen in muizen en voorafgaande statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6 experimentele eenheden per
groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om
proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig/aanwezig zijn. In ons geval
is Notch afwezig, zo kunnen we het aandeel van Notch in het proces bepalen.
Bovendien hebben we reeds veel expertise over muis dendritische cellen en zijn de
meeste experimentele tools beschikbaar. Het immuunsysteem van muizen leunt ook
relatief dicht aan bij dat van mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden geinjecteerd en het bloed wordt afgenomen door getraind
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren personeel. Deze procedure zal vlot maar rustig verlopen. Nadien worden ze terug in
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum hun kooitje geplaatst. De muizen zullen dagelijks gecontroleerd en verzorgd worden.
te beperken.

703
Niet-technische titel van het project

De functie van IRE1 als een regulator van apoptotische cel opname
in macrofagen.

Looptijd van het project (of begin- en
5 jaar na goedkeuring
einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een ja, op het einde van het project
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

macrofagen, celdood, celopname, verwijderen van apoptotische cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, neen
niet gebruikt in andere proeven
Geprogrammeerde celdood of apoptose is onderdeel van de normale ontwikkeling en
weefselhomeostase van meercellige organismen. Macrofagen (Macs) zijn cellen van onze aangeboren
immuunrespons gespecialiseerd in de opname van apoptotische cellen en cellulair débris. Dit proces is
cruciaal, want defecten in apoptotische celopname kan aanleiding geven tot autoimmuniteit en andere
ziekten. Onze onderzoeksgroep stelde eerder vast dat in Macs en dendritische cellen (DCs), beide
gespecialiseerd in apoptotische celopname, de IRE1 signaalweg constitutief geactiveerd is. IRE1 zorgt
voor een goede monitoring van eiwitopvouwing, maar over de rol van IRE1 in macrofagen is echter
weinig bekend. We hebben vastgesteld dat in DCs, IRE1 een centrale rol speelt bij apoptotische
celopname. Wij willen verder onderzoeken of IRE1 in Macs ook belangrijk is voor het opnemen van
apoptotische cellen en bij de regulatie van daaropvolgende metabolische reacties.

Beschrijf de doelstellingen van het project,
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn
voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000
Welkekarakters)
diersoorten zullen gebruikt worden?

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 auto-immuniteit, wat kan leiden tot efficiëntere en/of
nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van auto-immuunziekten.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

243

In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de 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 bestralen van de muis veroorzaakt een matige vorm van stress.
Intraveneuze en intraperitoneale injectie van apoptotische (dode) cellen veroorzaakt een korte periode
van lichte, voorbijgaande pijn (P1, prik door een naald). Apoptotische celklaring vindt van nature plaats
en het is zeer onwaarschijnlijk dat dit ongemak veroorzaakt. We verwachten geen periode van
langdurige pijn, maar zullen de dieren dagelijks controleren. Aan het einde van het project worden alle
dieren geëuthanaseerd (via cervicale dislocatie, CO2 of overdosering) en worden organen verzameld
voor analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

Muis

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 macrofagen uitoefenen tijdens celdood.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van experimentele proeven op muizen en
voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 8 experimentele
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden. eenheden per groep. Dit is voldoende om statistische significante 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.

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 beschikken we over gevestigde en
verfijnde modellen en werken we nauw samen met medewerkers die ruime ervaring hebben met deze
modellen. In het labo hebben we ook de meeste experimentele tools hiervoor. Het immuunsysteem van
muizen leunt ook relatief dicht aan bij dat van mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen De algemene gezondheidstoestand van de dieren wordt dagelijks opgevolgd. De dieren worden
worden om de negatieve effecten op het
geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in overeenstemming zijn met de
welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of
humane eindpunten.
blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

704
Niet-technische titel van het project

Het maken en valideren van cel- of weefselspecifieke knock-out muislijnen
voor het Alix gen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2024
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alix, microglia, choroid plexus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja
neen
neen
neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen
neen
neen
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Extracellulaire vesikels spelen een belangrijke rol in zowel fysiologische als
pathologische condities. Het Alix gen speelt een rol tijdens de productie van
deze vesikels. In dit project willen we muislijnen maken waarin de expressie
van het Alix gen uitgeschakeld werd in een specifiek celtype of weefsel.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Als deze cel/weefselspecifieke muislijnen gemaakt zijn, kunnen we ze
gebruiken in verschillende ziektemodellen om de de effecten te bestuderen
van verminderde vesikelproductie in verschillende (neurologische)
ziektebeelden (e.g. multiple sclerose, alzheimer, sepsis).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

90

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen krijgen een injectie met de stof tamoxifen, wat gepaard gaat met
lichte pijn. Indien er indicaties zijn van ernstige pijn, worden de muizen
geëuthanaseerd via cervicale dislocatie. Op het einde van de proef worden
de muizen geëuthanaseerd via een overdosis verdoving.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 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

De manier waarop het lichaam, en dan vooral ons zenuwstelsel, functioneert
in de 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren bijvoorbeeld door wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom worden de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
muizen regelmatig gecontroleerd.
minimum te beperken.

705
Niet-technische titel van het project

De ontwikkeling en valideren van een muismodel waar het Smpd3 gen of het Alix
gen volledig zijn uitgeschakeld

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2024
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alix, Smpd3 , extracellulaire vesikels

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja
neen
neen
neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen
neen
neen
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Extracellulaire vesikels spelen een belangrijke rol in zowel fysiologische als
pathologische condities. Het Smpd3 gen en het Alix gen spelen beiden een rol
tijdens de productie van deze vesikels. In dit project willen we muislijnen maken
waarin de expressie van het Smpd3 gen of Alix gen uitgeschakeld werd inhet
volledige lichaam van de muis. Deze uitschakeling zal pas plaatsvinden enkele
weken na de geboorte.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Als deze muislijnen gemaakt zijn, kunnen we ze gebruiken in verschillende
ziektemodellen om de de effecten te bestuderen van verminderde
vesikelproductie in verschillende ziektebeelden (e.g. multiple sclerose, alzheimer,
sepsis, parkinson).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

180

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

De muizen krijgen de stof tamoxifen via orale toediening, wat gepaard gaat met
lichte pijn. Indien er 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, en worden stalen
genomen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

Muizen

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 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 muis is een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen
bij vertebraten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren door wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom worden de muizen regelmatig
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
gecontroleerd.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De rol van SOX11 in de pathogenese van T-cel lymfoblastische acute leukemie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

September 1st van 2020, duurtijd 3 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Ja

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

SOX11, T-ALL, Lmo2, Pten, Preleukemia

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is om de rol van SOX11 na te gaan in T-cell acute
lymfoblastische leukemie (T-ALL). Ten eerste, is SOX11 overexpressie (zal
waargenomen bij T-ALL patiënten) voldoende om T-celleukemie te vormen in muizen?
Indien dit het geval is komt dit dan doordat SOX11 een preleukemische fase induceert
waarbij thymocyten een abnormaal zelfhernieuwingsprogamma ondergaan? Verder
willen we nog nagaan indien SOX11 samewerkt met het Lmo2 oncogen of met PI3K
pathway activatie tijdens de T-ALL vorming? Als laatste gaan we na indien een blijvend
hoge SOX11 expressie essentieel en noodzakelijk is voor T-celleukemie

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In deze studie willen we de rol van SOX11 overexpressie bij leukemievorming beter
begrijpen. Daarnaast willen nagaan indien er een synergie is tussen SOX11
overexpressie en ander T-ALL-specifiek gendefecten. In dit project gaan we na indien
SOX11 een interessante target is voor het behandelen van T-ALL bij volwassenen en
kinderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Genetisch gemodificeerde muizen (mus musculus )

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

197 muizen (mus musculus ): 145 genetisch gemodificeerde muizen + 52 NSG muizen

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

Alle dieren zullen opgeofferd worden door middel van CO2 inhalatie tijdens of aan het
einde van het experiment. We verwachten dat 195 muizen (en 25 andere muizen
mogelijks) leukemie of lymfomen zullen onwikkelen waar van ze licht tot matig zullen
van afzien. De spontane evolutie is ernstig lijden en overlijden voorafgegaan door
kortademigheid, algemene malaise, verlamming van de ledematen, het opzwellen van
de lymfeklieren, splenomegalie en orgaanfalen. We zullen echter humane eindpunten
gebruiken waardoor het lijden tot matig lijden beperkt kan blijven.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

De alternatieve dierloze methode in dit onderzoek is het gebruik van humane cellijnen.
Echter, deze cellijnen worden in plastic flessen in leven gehouden waardoor de effecten
van de interactie met omliggende weefsel niet in rekening kan gebracht worden.
Daarom moeten er in vivo experimenten uitgevoerd worden als preklinische tusssenstap
naar klinische trials met deze behandeling van bloedkanker.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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. Hiervoor gebruikten we de "Guidelines for Mice Experiments" van Prof.
Donna Neuberg.

3.Verfijning (maximaal 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 keuze voor de muis als proefdier is gebaseerd op het feit dat muizen genetische en
anatomisch heel dicht aanleunen tegen de mens, waardoor verschillende ziektes
(waaronder ook kanker) kunnen nagebootst worden in de muis. Door de ziekte in
proefdieren te bestuderen en te begrijpen kunnen we nieuwe medicijnen testen die met
hoge waarschijnlijkheid ook werkzaam zullen zijn bij mens.

Verklaar de maatregelen die 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 worden in groepen van 2-5 muizen gehuisvest in individueel genventileerde
kooien die verrijkt zijn met nestmateriaal. Tijdens de gehele duur van het experiment
zullen de muizen van dichtbij en op regelmatige basis gecontroleerd worden. Indien een
of meerdere humane endpoints bereikt worden, zullen de muizen opgeofferd worden via
cervicale dislocatie.
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Niet-technische titel van het project

Transplantatie van ADAR1-deficiente haematopoetische stamcellen om de rol van ZBP1 in
stamcel overleving na te gaan.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

01/06/20 - 30/05/22 (2 jaar)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ADAR1, haematopoetische stamcellen, transplantatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja
neen
neen
neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen
neen
neen
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

De rol van ZBP1 achterhalen in de spontane celdood van ADAR1-deficiente
haematopoetische stamcellen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Kennis omtrent de rol van ZBP1 in de celdood van ADAR1-deficiente cellen kan leiden tot de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke betere behandelingen van autoimmuunziekten zoals Aicardi-Goutieres Syndroom.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

220

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

160+40 muizen (P0): deze muizen worden gebruikt voor kweek en de E18.5 embryos voor de
isolatie van stamcellen uit de fetale levers.
20 muizen (P2 en P1): Deze muizen worden bestraald met een lethale dosis (8Gy; P2) en
krijgen een stamcel transplantatie bestaande uit een mix van ADAR1-deficiente cellen en wild
type cellen.Indien de engraftment van ADAR1-deficiente cellen niet optimaal is, dan zal de
aanwezigheid van wild type cellen voor een succesvolle transplantatie zorgen. Deze muizen
zullen op 1 maand en 2 maanden na transplantatie gebloed worden (P1). Uit ervaring weten
we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de voorgestelde proeven. Deze
muizen/embryos worden onmiddelijk geeuthanaseerd en ondergaan geen procedures.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om de fysiologische rol van ZBP1 en ADAR1 in hematopoëse te bestuderen, moeten we
gebruik maken van dierlijke modellen. Dit type onderzoek naar de complexe interactie tussen
stamcellen en de ontwikkeling van immuuncellen kan onmogelijk bestudeerd worden met
dierloze modellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal breedingpairs en stamcel recipient muizen werd zo laag mogelijk gehouden om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voldoende proefdieren per groep te includeren zonder in te boeten aan statistische
significantie.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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. ADAR1 en ZBP1). Verder
zijn er in de faciliteit ook meer experimentele tools beschikbaar om het immuunsysteem te
bestuderen (Flow cytometry, RT-qPCR, histology).

Tijdens het uitvoeren van de experimenten zal de algemene gezondheidstoestand van de
muizen (lichaamsgewicht) op regelmatige tijdstippen worden nagegaan.
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Niet-technische titel van het project

De rol van cel-geproduceerde blaasjes in het CLP sepsis muismodel, in cel-specifeke Alix
knock-out muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2024
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alix, CLP, sepsis, exosomes, extracellular vesicles

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier

ja
neen
neen
neen

Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

neen
neen
neen
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Ons labo heeft al aangetoond dat er bij algemene, systemische inflammatie in het lichaam
van een muis, meer extracellulaire vesikels of 'blaasjes' worden geproduceerd en
terechtkomen in het hersenvocht. Daarnaast zijn er ook meer blaasjes aanwezig in het
bloed van sepsis patiënten of sepsis diermodellen. We willen de rol van deze blaasjes
tijdens het ziekteproces verder onderzoeken door te achterhalen welke cellen
verantwoordelijk zijn voor deze blaasjes en wat de effecten zijn van deze blaasjes.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Sepsis is een van de grootse oorzaken voor sterfte bij erstig zieke patiënten op de
intensieve zorgafdeling in het ziekenhuis. In 2017 ware 19,7% van alle sterftes wereldwijd te
wijten aan sepsis. Sepsis patiënten vertonen systemische ontsteking, problemen met de
bloedsomloop en bloedstolling, met als gevolg multi-orgaan falen. Er is tot vandaag nog
geen echte therapie voor sepsis, enkel ondersteunende maatregelen. Extracellulaire
vesikels in het bloed of hersenvocht van patiënten zijn betrokken in het ziekteproces en
kunnen mogelijks dienen als biomerkers.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

300

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen krijgen een operatie waardoor hun darminhoud gaat lekken in de buikholte. Dit
induceert algemene ontsteking in de muis (systemische inflammatie, een model voor
sepsis), waardoor ze ernstige last en pijn zullen ondervinden. Aan het einde van het
experiment worden de muizen geëuthanaseerd via cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Sepsis is een ziekte waarbij systemische inflammatie invloed heeft op verschillende
organen, wat niet mogelijk is om te bestuderen in celsystemen. Ook de manier waarop de
hersenen en het immuunsysteem functioneren tijdens gezondheid en ziekte en de
verschillende cellen die hierbij met elkaar interageren kan niet 100% gesimuleerd worden in
celsystemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van vroegere experimenten hebben we reeds een idee hoeveel variatie er is bij
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
rekening gehouden in deze aanvraag.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen en het
immunsysteem bij vertebraten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Wanneer muizen na de operatie tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door wonden,
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren bloedingen, of wanneer hun lichaamstemperatuur te laag wordt, worden ze
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum geëuthanaseerd. Daarom worden de muizen regelmatig gecontroleerd.
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De rol van cel-geproduceerde blaasjes in systemische inflammatie bij muizen in celspecifieke Alix knock-out muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar (2020-2024)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

extracellulaire vesikels, exosomen, sepsis, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ons labo heeft al aangetoond dat er bij algemene, systemische inflammatie in het lichaam
van een muis, meer extracellulaire vesikels of 'blaasjes' worden geproduceerd en
terechtkomen in het hersenvocht. We willen dit echter verder onderzoeken door te
achterhalen welke cellen verantwoordelijk zijn voor deze blaasjes en wat de effecten zijn
van deze blaasjes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Systemische inflammatie of sepsis leidt nog steeds tot 10-15% mortaliteit bij patiënten die
op de spoed zijn opgenomen. De nood naar kennis over het mechanisme van deze acute
ziekte is daarom erg hoog. De kennis die we gedurende dit project opdoen kan gebruikt
worden voor de creatie van nieuwe behandelingen voor sepsis omdat de blaasjes
mogelijks als biomerker kunnen dienen voor de ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1000

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen krijgen een injectie met LPS of PBS. LPS veroorzaakt algemene ontsteking in
de muis (systemische inflammatie, een model voor sepsis) terwijl PBS een fysiologische
zoutoplossing is die geen ontsteking veroorzaakt. Enkel de muizen die LPS kregen
ondergaan ernstige last en pijn. De muizen die PBS kregen worden gebruikt als controle
groep en zullen slechts lichte pijn ervaren door de injectie. Aan het einde van het
experiment worden de muizen geëuthanaseerd via een overdosis verdoving, voor het
nemen van stalen.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Sepsis is een ziekte waarbij systemische inflammatie invloed heeft op verschillende
organen, wat niet mogelijk is om te bestuderen in celsystemen. Ook manier waarop de
hersenen en het immuunsysteem functioneren tijdens gezondheid en ziekte en de
verschillende cellen die hierbij met elkaar interageren kan niet 100% gesimuleerd worden
in celsystemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van vroegere experimenten hebben we reeds een idee hoeveel variatie er is bij
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de geplande experimenten. Op basis daarvan hebben wij bepaald hoeveel dieren er
minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare resultaten te bekomen en hiermee is
proefdieren gebruikt worden.
ook rekening gehouden in deze aanvraag.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen bij
vertebraten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren wonden, of wanneer hun lichaamstemperatuur te laag wordt, worden ze geëuthanaseerd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum Daarom worden de muizen regelmatig gecontroleerd.
te beperken.

710
Niet-technische titel van het project

De rol van cel-geproduceerde blaasjes in het CLP sepsis muismodel, in cel-specifieke
Smpd3 knock-out muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2024
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

CLP, Smpd3, nSMase2, sepsis, extracellular vesicles, exosomes

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Ons labo heeft al aangetoond dat er bij algemene, systemische inflammatie in het
lichaam van een muis, meer extracellulaire vesikels of 'blaasjes' worden geproduceerd
en terechtkomen in het hersenvocht. Daarnaast zijn er ook meer blaasjes aanwezig in
het bloed van sepsis patiënten of sepsis diermodellen. We willen de rol van deze
blaasjes tijdens het ziekteproces verder onderzoeken door te achterhalen welke cellen
verantwoordelijk zijn voor deze blaasjes en wat de effecten zijn van deze blaasjes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Sepsis is een van de grootse oorzaken voor sterfte bij erstig zieke patiënten op de
intensieve zorgafdeling in het ziekenhuis. In 2017 ware 19,7% van alle sterftes
wereldwijd te wijten aan sepsis. Sepsis patiënten vertonen systemische ontsteking,
problemen met de bloedsomloop en bloedstolling, met als gevolg multi-orgaan falen. Er
is tot vandaag nog geen echte therapie voor sepsis, enkel ondersteunende
maatregelen. Extracellulaire vesikels in het bloed of hersenvocht van patiënten zijn
betrokken in het ziekteproces en kunnen mogelijks dienen als biomerkers.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

680

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen krijgen een operatie waardoor hun darminhoud gaat lekken in de buikholte.
Dit induceert algemene ontsteking in de muis (systemische inflammatie, een model
voor sepsis). Deze muizen ondergaan ernstige last en pijn. Een deel van de muizen
krijgt ook een operatie zonder het lekken van darminhoud als gevolg, zodat geen
systemische inflammatie ontstaat. Deze controle muizen zullen matige last hebben van
pijn. Aan het einde van het experiment worden de muizen geëuthanaseerd via
cervicale dislocatie. Als er stalen genomen zullen worden zullen de muizen worden
geëuthanaseerd met een overdosis verdoving.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Sepsis is een ziekte waarbij systemische inflammatie invloed heeft op verschillende
organen, wat niet mogelijk is om te bestuderen in celsystemen. Ook manier waarop de
hersenen en het immuunsysteem functioneren tijdens gezondheid en ziekte en de
verschillende cellen die hierbij met elkaar interageren kan niet 100% gesimuleerd
worden in celsystemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen en het
immunsysteem bij vertebraten.

Wanneer muizen na de operatie tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door wonden,
bloedingen, of wanneer hun lichaamstemperatuur te laag wordt, worden ze
geëuthanaseerd. Daarom worden de muizen regelmatig gecontroleerd.
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Niet-technische titel van het project

Rol van een specifieke aminozuurtransporter in wondheling en huidaandoeningen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

dendritische cellen, aminozuurtransporters, wondheling, huidkanker, fagocytose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van deze dierproeven is om de rol na te gaan van een aminozuurtansporter in cutane
wondheling en niet-melanoma huidkanker. We wensen na te gaan of de functie van deze
aminozuurtransporter in dendritische cellen of in andere celtypes de snelheid van wondheling in
de huid beïnvloedt. Anderzijds wordt er getest of de aanwezigheid van deze
aminozuurtransporter een rol speelt bij de ontwikkkeling van niet-melanoma huidkanker. Hiertoe
zullen we gebruik maken van twee huidkanker modellen, enerzijds chemisch geïnduceerde
huidkanker en anderzijds wond-geïnduceerde huidkanker.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onze recente bevindingen tonen aan dat de aminozuurtransporter die we bestuderen belangrijk
is bij fagocytose van dode cellen. Gedurende verwonding vindt er massale celdood plaats en
onderzoek naar de functie van deze aminozuurtransporter in wondheling zal duidelijk maken of
deze molecule een mogelijke therapeutische target is bij chronische wondheling. Anderzijds
zullen onze experimenten waarbij we de functie van deze transporter nagaan in niet-melanoma
huidkanker aantonen of deze molecule een rol speelt bij deze vorm van kanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

In de voorgenoemde experimenten zullen we gebruik maken van muizen. De keuze van muis
als proefdier laat immers (conditionele) gen-inactivatie toe.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen maximaal 340 muizen gebruikt worden in deze studie.

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

Het doden van de dieren zal gebeuren op het einde van het experiment door middel van
cervicale dislocatie, wat leidt tot een minimum aan lijden. Bij verwonding ondervinden de dieren
matig ongemak (P2). Alle verwondingsprocedures worden toegepast onder algemene verdoving
en met gebruik van pijnstillers, waardoor het lijden geminimaliseerd wordt. Bij het induceren van
niet-melanoma huidkanker door topicale applicatie van chemicaliën, kan de huid roodheid en
schilfering vertonen, maar dit leidt slechts tot licht ongemak (P1). Bij het ontstaan van
huidtumoren zullen de muizen nauwgezet geobserveerd worden en indien de humane eindpunt
limiet bereikt is (tumoren met een volume van 1,2 cm3 of beperking van de mobiliteit van de
dieren), zullen de muizen gedood worden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Essentieel voor dit type experimenten is het gebruik van proefdieren, aangezien onderzoek
wordt uitgevoerd naar het samenspel van verschillende celypes binnen een organisme en deze
intracellulaire communicatie enkel op een betrouwbare manier kan bestudeerd worden in een
levend organisme. Aangezien geen ex vivo vervangingssystemen voorhanden zijn, zijn we
genoodzaakt onze proeven uit te voeren in transgene muizen. Voor verdere validering van onze
bevindingen zullen we gebruik ex vivo systemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Aangezien wondheling, inflammatie en tumorvorming erg variabele biologische parameters zijn,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dienen we gebruik te maken van experimentele groepen die groot genoeg zijn om statistisch
significante resultaten te bekomen. Voor het bepalen van de grootte van de experimentele
proefdieren gebruikt worden.
groepen, hebben we ons gebaseerd op eerdere experimente en hierop statistische analyses
uitgevoerd.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 van muis als proefdier laat (conditionele) gen-inactivatie toe. Aangezien we hier de rol
van een specieke aminozuurtransporter in bepaalde celtypes willen achterhalen, is de muis dus
het uitgelezen proefdiermodel.

Om het lijden tijdens verwonding tot een minimum te beperken worden de muizen verwond
onder algemene verdoving en met toediening van pijnstillers. Algemeen welzijn wordt
gecontroleerd door een erkend proefleider op basis van wondheling, lichaamsgewicht en/of
tumorgrootte.
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Niet-technische titel van het project

Rol van de eiwitten AGR2 en IRE1b in mucusproductie tijdens gastoinstestinale infectie met een
nematode

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2025
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mucus, nematode, AGR2, IRE1b, infectiemodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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 nagaan hoe het evenwicht tussen twee eiwitten (AGR2 en IRE1b) de
mucusproductie beïnvloedt tijdens een infectiemodel in muizen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Dit project zal ons meer inzicht verschaffen rond hoe de AGR2/IRE1b sigaalweg interfereert met
typische Th2 pathologieën zoals helminth infectie. AGR2 is een inhibitor van IRE1b, en 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 en zullen geen direct
effect hebben op patiëntenzorg, maar de inzichten die we verkrijgen kunnen zeker later tot nieuw
translationeel onderzoek leiden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 460
soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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. Om de gezondheid van de dieren te bewaken,
worden ze wel elke 48 uur gewogen. Hier ondervinden muizen overigens geen negatieve effecten van.

Mucusproductie ten gevolge van een nematode infectie vereist een volledig functioneel immuunstelsel
- dit kan niet via een in vitro methode gesimuleerd worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Om het volledige verloop van een infectie in kaart te brengen zijn normaliter grote hoeveelheden
dieren nodig. We hebben dan ook reeds een pilootexperiment uitgevoerd om exact te bepalen welke
tijdspunten cruciaal zijn. Dit zorgt er voor dat we in de huidige experimenten enkel de muizen
gebruiken die effectief nodig 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.

We gebruiken C57BL/6 muizen omdat enkel in deze diersoort en specifieke strain een knockout muis
voor AGR2 en 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de Er wordt gebruik gemaakt van kooiverrijking om de muizen zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag te
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, laten uitvoeren, en zo stress te verminderen. Doorheen het experiment worden de muizen naast het
angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken. wegen slechts tweemaal aangeraakt door een onderzoeker voor potentieel stresserende handelingen:
eenmaal om verdoofd te worden en nematode eitjes toegediend te krijgen, en eenmaal bij de
euthanasie. Door dit minimum aan stresserende handelingen zullen de dieren weinig angst
ondervinden doorheen het experiment.
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Niet-technische titel van het project

Validatie van een muismodel voor hepatische encefalopathie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
1 jaar
Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve ja, op het einde van het project
analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Cirrhose, Hepatische Encephalopathie, common bile duct ligation

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het common bile duct ligation (CBDL) model is gevalideerd in ratten als model voor hepatische
encephalopathie (HE), een zeer frequent voorkomende complicatie van levercirrose en andere
vormen van leverlijden. Op heden is er gebrek aan een gevalideerd muismodel, wat verdere
vooruitgang in het veld tegenhoudt. Ervaring en de literatuur leert dat het CBDL model in
muizen ook aanleiding kan geven tot afwijkingen compatibel met HE. Een volledige
modelvalidatie ontbreekt echter.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Het valideren van een muismodel voor hepatische encefalopathie. Muismodellen hebben een
aantal voordelen tegenover ratmodellen, met name de mogelijkheid tot genmanipulatie, die
naar verdere research een stuk meer mogelijkheden biedt. Dit zou het onderzoek naar HE, waar
toch nog grote onduidelijkheid bestaat over de pathofysiologie, in een stroomversnelling
kunnen brengen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Swiss muizen,C57/Bl6J muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 84 Swiss muizen, 98 C57/Bl6j muisen
soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld P1 postoperatief. P3 door inductie van levercirrose. Ernstig. Het uiteindelijke lot is euthanasie.
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de De euthanasie wordt als volgt uitgevoerd: verdoving met een mix van Ketamine/Xylazine,
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
prelevatie van bloed en exsanguinatie, prelevatie van weefsels.
ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Dieren zijn nog steeds een noodzaak in studies van aandoeningen die een multimodale oorzaak
hebben (in dit geval lever - hersenen), dit om extrapoleerbaarheid naar de mens te vrijwaren. Er
zijn nog geen in vitro modellen die deze ziekte adequaat kunnen nabootsen.
Uit de literatuur weten we dat er 6-14 dieren nodig zijn in dit model om significante resultaten
te bekomen. We weten uit eigen ervaring dat er een technische failure is van gemiddeld 3 dieren
per groep en een mortaliteit van 10%. Zo bekomen we een minimale grootte van 14 dieren per
groep.
De studie heeft als oogpunt een validatie van het model in muizen. Als dusdanig kan geen
andere diersoort bekeken worden. Er is al uitgebreide ervaring met het model als model voor
andere leveraandoeningen, van daaruit weten we dat verschillende strengen verschillend
reageren op de operatie, vandaar de keuze voor 2 verschillende strengen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de Peroperatief anesthesie. Pijnstilling pre-, per- en postoperatief en bij verdere noodzaak.
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, Dagelijkse postoperatieve controle met parametercontrole ter bepaling het welzijn van de
angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.
dieren. Euthanasie op het einde van de proef en bij onaanvaardbaar hoog ongemak.

714
Niet-technische titel van het project

Opzetten muismodel SARS-CoV-2 infectiemodel voor in vivo validatie van antivirale middelen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

hACE2 transgene muizen, SARS-CoV-2 infectie, antivirale middelen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project heeft als eerste doel het opzetten van een muismodel voor SARS-CoV-2 infectie. Er wordt
hiervoor gebruik gemaakt van 3 verschillende muislijnen die de humane angiotensin converting enzyme 2
of hACE2 tot expressie brengen in specifieke cel types (eptiheelcellen) of in alle celtypes. hACE2 is de
receptor die SARS-CoV-2 virussen binden op de gastheercel en zo de cel te infecteren. Het SARS-CoV-2
infectiemodel zal vervolgens gebruikt worden om nieuwe antivirale middelen in vivo te valideren. Het
ultieme doel van dit onderzoek is om een recombinant antilichaam dat SARS-CoV-2 in vitro neutraliseert te
valideren in een muismodel van SARS-CoV-2 infectie. Zo een antilichaam is van cruciaal belang om de
huidige uitbraak te beperken en tijd te winnen om een vaccin te ontwikkelen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 COVID-19 pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft al het leven gekost aan meer dan 250.000
mensen en meer dan 3 miljoen mensen raakten besmet. Tot op vandaag zijn er geen specifieke
goedgekeurde antivirale middelen om SARs-CoV-2 te bestrijden en de huidige behandeling is vooral
ondersteunend en niet specifiek. Tijdens een pandemie is het belangrijk om cruciale delen van de
bevolking zoals hulpverleners profylactisch te behandelen om zo de uitbraak te controleren en tijd te
winnen om een vaccin te ontwikkelen. Het is dan ook van groot belang om een betrouwbaar in vivo model
van SARS-CoV-2 infectie te hebben dat kan worden gebruikt om nieuwe antivirale middelen waaronder
recombinante antilichamen te testen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

1011

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 toedienen van de antilichamen gebeurt intranasaal en onder verdoving (ketamine/xylazine). Het
mogelijk lijden van de dieren kan beschreven worden als licht (P1). Voor het bekomen van het
bronchoalveolair vocht en de longen (voor het bepalen van de virus titers) zullen de muizen geeuthaniseerd
worden (letale dosis pentobarbital ). Muizen die niet beschermd worden kunnen na infectie met een SARSCoV-2 virus morbiditeit vertonen (afname in lichaamsgewicht). Dit kan geclassificeerd worden als gematigd
lijden (P2). Na infectie met het SARS-CoV-2 virus worden de muizen dagelijks opgevolgd en
geeuthaniseerd met behulp van cervicale dislocatie indien het lichaamsgewicht met 25% of meer daalt of
aan het einde van het experiment. We zijn ons er van bewust dat een afname met 25% in lichaamsgewicht
gezien kan worden als ernstig lijden (P3).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het doel van dit project is het opzetten van een muis model voor SARS-CoV-2 infectie en in vivo validatie
van antivirale antilichamen in dit model. Vooraleer deze antilichamen in vivo getest worden, werden ze
eerst gekarakteriseerd in in vitro modellen. In deze in vivo experimenten wordt een SARS-CoV-2 infectie zo
goed mogelijk nagebootst in een physiologische context en in aanwezigheid van de immuun response van
de gastheer cruciaal is.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarbij de variatie van de gemeten parameters binnen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk vergelijkbare experimenten gekend is, kan statistisch benaderd worden wat het minimum aantal muizen is
dat nodig is om statistisch relevante data te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 zijn de kleinste proefdiersoort die bruikbaar zijn voor respiratoire infecties zoals deze met
coronavirussen. Er zijn tevens ook heel wat tools beschikbaar zowel genetisch als immunologisch om
onderzoek te doen bij muizen, bijvoorbeeld de immuunreactie op het virus in aan- of afwezigheid van
passief toegediende antivirale antistoffen. De transgene muizen kunnen hamsters vervangen die van
nature ook vatbaar zijn voor het SARS-CoV-2 virus.

Verklaar de maatregelen die 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 muishandelingen beschreven in dit dossier zullen uitgevoerd worden door een ervaren persoon wat de
negatieve effecten tot een minimum beperkt. Tijdens het experiment worden muizen ook dagelijks
opgevolgd (niet enkel wordt het lichaamsgewicht bepaald maar ook het algemeen welzijn van het dier
wordt geëvalueerd).

715
Niet-technische titel van het project

Rol van eosinofielen bij viraal-geïnduceerde longschade.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

3 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

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)

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met deze proeven wensen we na te gaan of het aantal eosinofielen een effect heeft op de ernst
van viraal-geïnduceerd ARDS (acute respiratory distress syndrome of shocklong). Dit is
relevant gezien in de kliniek gezien wordt dat COVID-19 patienten die progressie naar ARDS
ondergaan vaak een laag aantal eosinofielen hebben.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Op dit moment is er nog geen vaccin voor covid-19 en is er ook geen behandelingsstrategie
voor patiënten die evolueren naar de tweede, ernstige fase, ARDS. Met deze proeven willen
we verder de rol van eosinofielen nagaan in dit model, aangezien lage aantallen van deze
cellen een slechte prognotische marker zou kunnen betekenen. Dit kan van belang zijn in
mogelijke behandelingsstrategiën of om patienten die naar ARDS gaan evolueren sneller te
identificieren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

216

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

De controle muizen ondervinden slechts een lichte graad van ongemak door de behandelingen
of de injecties. In geval van virus infecties ondervinden de muizen een matige graad van
ongemak. In het geval van virus infectie verliezen de muizen gewicht. Dit wordt dagelijks
nagegaan en muizen worden op humane wijze geeuthanaseerd (via strekking of pentobarbital
overdosis) als ze meer dan 25% van hun gewicht verliezen. 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 (via strekking of
pentobarbital overdosis).

Toepassing van de 3Vs
1.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 geen alternatieve methode, de studie van de rol eosinofielen in de anti-virale
immuunrespons kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen hopen we
hier meer inzicht in te krijgen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en voorafgaande
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6 muizen per groep. Dit is
voldoende om statistische significante resultaten te bekomen. Elke proef wordt 2 keer
proefdieren gebruikt worden.
herhaald om ervoor te zorgen dat onze data reproduceerbaar en correct is.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om
proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn (genetische deletie) en omdat er
de meeste experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd indien nodig
tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene gezondheidstoestand van de dieren
dagelijks opgevolgd. De dieren worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt
worden die niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Muizen wordt verdoofd tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het minimum te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren beperken. Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de muizen afgemaakt worden.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

716
Niet-technische titel van het project

De rol van PDIA5 in dendritische cellen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

dendritische cellen, PDIA5, disulfide isomerase

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen onderzoeken wat het effect is van het uitschakelen van PDIA5 in dendritische
cellen. Hierbij kunnen we kijken naar verschillende functies die dendrtitische cellen
uitvoeren, zoals het presenteren van antigenen aan T cellen, migreren naar de
lymfeknopen maturatie en cytokine productie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dendritische cellen spelen een cruciale rol in homeostase en immuniteit. Dit project kan
leiden tot het beter begrijpen van de functie van deze cellen. Een goede fundamentele
kennis van dendritische cellen is belangrijk voor het ontwikkelen van betere vaccins en
therapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

328

In het kader van de handelingen die met de dieren
Dit project omvat verschillende experimenten, waarbij lichte tot matige negatieve
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten optreden. De dieren worden opgevolgd en op het einde van de experimenten
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
zullen ze geëuthanaseerd worden door middel van cervicale dislocatie of CO2 inhalatie.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het is moeilijk om dendritische cellen of immunologie in het algemeen in dit opzicht te
onderzoeken in een niet-dierlijk model. Met behulp van diermodellen kunnen we de
situatie in de mens nabootsen en meer inzicht krijgen in de functies die dendritische
cellen uitoefenen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Voor elk experiment in dit project werd getracht om een juist aantal dieren per groep te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voorspellen. Waar mogelijk werd een statistische analyse gedaan om het minimale
aantal dieren te berekenen om een statistisch significant resultaat aan te tonen. Dit
proefdieren gebruikt worden.
deden we door informatie die we al hadden in onze onderzoeksgroep of met
gelijkaardige experimenten beschreven in de literatuur.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om
proeven te doen waarbij 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. Onze onderzoeksgroep heeft reeds expertise in het
onderzoeken van dendritische cellen in verschillende muismodellen.

Verklaar de maatregelen die 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 handelingen worden gedaan door getraind personeel. Tijdens alle experimenten zal
de gezondsheidstoestand van de muizen opgevolgd worden. De algemene toestand van
de muizen wordt gecontroleerd en er zal gelet worden op mogelijke signalen van lijden
of ziekte.

717
Niet-technische titel van het project

Therapeutische blokkering van ijzer-afhankelijke celdood in hersenaandoeningen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2022
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hersenaandoening, neurodegeneratie, celdood, ferroptosis

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een uitgebreide literatuurstudie en voorgaande experimentele data toont aan dat ijzerafhankelijke celdood een belangrijke rol speelt in het afsterven van hersencellen in de context
van hersenbeschadiging. Wij hebben een derde generatie kleine chemische componenten
ontwikkeld die op een zeer effectieve manier de ijzer-afhankelijke celdood kunnen blokkeren.
De effectiviteit van deze componenten is reeds aangetoond in de context van multiorgaanfalen en toxiciteitsstudies zijn lopende. Daarom willen we achterhalen of deze
componenten in staat zijn het beschadigende effect van ijzer-afhankelijke celdood
geinduceerd in specifieke hersencellen, kunnen omkeren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project gaan we de gevolgen bestuderen die specifiek zijn voor ijzer-afhankelijke celdood
van hersencellen. Daarbij zouden onze derde generatie chemische inhibitoren van ijzerafhankelijke celdood een belangrijke eerste stap kunnen zijn naar therapeutisch onderzoek in
verschillende ziektes zoals Alzheimer, Parkinson, Multiple sclerosis en hersenbloeding.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 totaal zullen 232 dieren gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We verwachten dat de muizen maximaal een matige last (classificatie P2) zullen ondervinden
na genetische uitschakeling van hersencellen door ijzer-afhankelijke celdood. Een humaan
eindpunt is gekozen opdat het lijden zal beperkt worden van zodra er tekenen van pijn,
ongemak of angst zichtbaar zijn. In dit geval zullen de dieren opgeofferd worden door middel
van cervicale dislocatie. Op het einde van het experiment zullen de dieren opgeofferd worden
door middel van CO2,

Bij het afsterven van hersencellen zullen geleidelijk cognitieve en motorische functies
achteruitgaan zoals het geval bij bv. Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis en
hersentrauma. Om het falen van deze specifieke functies en het effect van onze celdood
inhibitoren te bestuderen, is het noodzakelijk een muismodel te gebruiken waarin
verscheidene gedragstesten geoptimaliseerd zijn om het effect van cognitief en motorische
acteruitgang te bestuderen, wat niet mogelijk is in een in vitro setting.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het vereiste aantal muizen om een specifieke effectgrootte te bekomen wordt op voorhand
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk berekend door middel van een poweranalyse (gespecialiseerde software G*Power).
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We hebben ervoor gekozen om met muizen te werken als experimenteel model daar de
waaier aan toepassingen zoals genetische manipulatie, bv. uitschakeling van genen, zeer
uitgebreid en bekend is. Dit zorgt voor de mogelijkheid om humane ziekten weer gedetailleerd
te kunnen bestuderen. Daarnaast zijn de beschikbare gedrags- en cognitietesten
geoptimaliseerd naar het gebruik van een muismodel,

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden dagelijks opgevolgd daar motorische en cognitieve gegevens zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verzameld worden. Indien een humaan eindpunt bereikt wordt, wordt de muis vroegtijdig
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum opgeofferd
te beperken.

718
Niet-technische titel van het project

Het genereren van mutante muizen door middel van zygote injectie/electroporatie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
juli 2020 - juli 2025
Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve ja, op het einde van het project
analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

zygote - draagmoeder - injectie - electroporatie - mutatie

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, ja
niet gebruikt in andere proeven
De bedoeling is om mutante muislijnen te genereren voor verschillende wetenschappelijke
doeleinden

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit Mutante muizen worden gegenereerd met het oog op het bestuderen van (patho)fysiologische
dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt processen en voor de studie van de functies van wild type en mutante genen in de context van een
worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, complex organisme.
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per maximum 60 zygote donors/week en maximum 20 draagmoeders/week
soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?

superovulatie (P1): minimale pijn door 2x naaldprik. Anesthesie (P1): minimale pijn door naaldprik;
duizeligheid bij ontwaken. Embryo transfer (P2): gebeurt onder volledige narcose; post chirurgische
stress en pijn (die bestreden wordt met analgesie). Cervicale dislocatie (P1): minimale stress tijdens
uitvoering. Gonad electroporatie (P2): gebeurt onder volledige narcose; post chirurgische stress en
pijn (die bestreden wordt met analgesie).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het bestuderen de functie van genen en genmutaties tijdens (patho)fysiologische processen vereist
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken de omgeving van een complex organisme, waar communicatie en interactie optreedt tussen heel wat
celtypes en orgaansystemen.
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Er wordt geen vasectomie meer uitgevoerd; bij superovulatie kan de dosis toegediende hormonen
iets verhoogd worden van 5 naar 7,5U om een hogere embryo opbrengst te hebben, waardoor
minder muizen nodig zijn.
De muis wordt al heel lang gebruikt als genetisch model. Daardoor zijn er al enorm veel tools
ontwikkeld (inbred muizen, ES-cel technologie, ENU en insertionele mutagenese, hoog-resolutie
(mutante) anatomische databases, gehumaniseerde muizen,...) die een enorm krachtige resource
vormen voor de wetenschappelijke wereld.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de Alle procedures worden uitgevoerd door personen met heel veel ervaring. Injecties gebeuren met
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, fijne, scherpe 26G naalden; Chirurgische ingrepen gebeuren onder volledige anesthesie. Bij de
angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.
chirurgie wordt de muis op temperatuur gehouden op een verwarmd oppervlak. Na de chirurgie
wordt analgesie toegediend en wordt de muis op een verwarmd oppervlak gehouden tot ze goed
ontwaakt is. Er wordt kooiverrijking toegediend. De draagmoeders worden gehuisvest in een lokaal
dat extra geluidsisolatie gekregen heeft om stress door omgevingsgeluid te reduceren.

719
Niet-technische titel van het project

Studie van de intracerebroventriculaire injectie van TAT-Cre.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

1 jaar (2020-2021)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

TAT-Cre, choroid plexus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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. Het genetisch manupileren van de choroid
plexus is nodig om de exacte mechanismen in ziektes na te gaan, wat mogelijks kan
leiden tot nieuwe therapeutische targets in deze ziektes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 bedoeling is om na te gaan in welke cellen het TAT-Cre na icv injectie wordt
opgenomen. Dit kan mogelijks resulteren ein de identificatie van een manier om de
choroid plexus specifiek genetisch te manipuleren

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

55

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

De muizen krijgen een injectie, wat gepaard gaat met matige 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van vroegere experimenten hebben we reeds een idee hoeveel variatie er is bij
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de geplande experimenten. Op basis daarvan hebben wij bepaald hoeveel dieren er
minimaal gebruikt zullen worden om betrouwbare resultaten te bekomen en hiermee is
proefdieren gebruikt worden.
ook rekening gehouden in deze aanvraag.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is een goed modelorganisme, gezien de gelijkenissen van de hersenen bij
vertebraten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Wanneer muizen tijdens de behandeling tekenen vertonen van pijn, bijvoorbeeld door
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren wonden, worden ze geëuthanaseerd. Daarom worden de muizen regelmatig
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum gecontroleerd.
te beperken.

720
Niet-technische titel van het project

De rol van B cellen en antilichamen in een muismodel voor immuun complexgemedieerde ziekten

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

01/08/2020-09/30/2023
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

B cellen, lupus, auto-immuniteit, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
B cellen spelen een essentiële rol in ziekten die gekenmerkt worden door autoantilichamen (antilichamen die gericht zijn ons eigen lichaam), zoals systemische lupus
erythematosus. Helaas hebben deze inzichten niet geleid tot nieuwe behandelingen
voor patienten. Om de rol van B cellen verder te onderzoeken, gebruiken we een
muismodel. Zo hopen we uiteindelijk tot beter inzicht en nieuwe therapieën te komen
voor patiënten met auto-immuniteit.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

B cellen zijn een type witte bloedcellen die een essentiële rol spelen in ziekten met autoantilichamen, zoals systemische lupus erythematodes. Auto-antilichamen zijn antilichamen die
gericht zijn ons eigen lichaam en hierdoor het lichaam beschadigen. Helaas zijn de meeste
geneesmiddelen gericht tegen B cellen niet succesvol bij patiënten met systemische lupus
erythematodes. Daarom willen we beter inzicht krijgen in de rol van B cellen in autoimmuniteit, hiervoor gebruiken we een muismodel. Door meer kennis te verwerven, hopen we
uiteindelijk tot betere therapieën te komen voor patiënten met auto-immuunziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per Maximaal 178 muizen.
soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 die lijden aan auto-immuniteit zullen hoogstens matige symptomen hebben. Bij
een deel van de muizen wordt intermittent bloed en urine afgenomen, wat zorgt voor
licht lijden. De andere muizen zullen geeuthanaseerd worden door middel van CO2
inhalatie of cervicale dislocatie, om op bepaalde momenten de organen en het bloed te
onderzoeken, of bij te ernstige symptomen.

Er is geen alternatieve methode, de studie van de immuunresponsen en de
veranderingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van auto-immuniteit kunnen niet
naar behoren zonder levende dieren bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen
hopen we meer inzicht te krijgen in de mogelijke behandelingsstrategieën.
Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze modellen voor autoimmuniteit en voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum van
8 muizen per groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te bekomen.
Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt om
proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn (genetische deletie) en
omdat er de meeste experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren worden verdoofd
indien nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene
gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren worden
geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in overeenstemming
zijn met de humane eindpunten.
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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)

De rol van een nieuw ontdekt kinase in huisstofmijt gerelateerd allergisch astma.

Juli 2020 - Juli 2022
ja, op het einde van het project

astma, dendritische cellen, luchtweg epitheel, type 2 immuniteit, allergie, ILC2s
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57Bl/6J muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Maximaal 312 muisjes

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Voorde 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal muizen per groep werd berekend aan de hand van van een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
statisch significant verschil (p<0,05) aan te tonen
(http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power).
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We hebben gekozen voor muizen, omdat er veel materialen en analysenothoden
beschikbaar zijn om complexe immunologische processen te bestuderen in
muismodellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Maatregelen om lijden te beperken zijn de geldende regels voor animal husbandry
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren en kooiverrijking. Voorafgaand aan de intratracheale en intranasale injecties
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum worden de dieren verdoofd dmv isofluraan (2-3% in medical air aan 2L/min).
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De impact van neuramininase gemedieerde immuniteit bij influenza-B infectie met recente
stammen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

influenza, neuraminidase, vaccinatie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De experimenten kunnen het best in muizen uitgevoerd worden, aangezien dit het meest
geschikte model is.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

600 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?

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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 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.
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).
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Niet-technische titel van het project

De functie van mucus-regulator IRE1b in een ovalbumine (OVA) model van asthma

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2023
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

IRE1b, mucus, astma, ovalbumine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Momenteel wordt het eiwit IRE1b gezien als een mogelijk therapeutisch doelwit voor astma wij hebben op basis van andere modellen enige twijfels bij deze conclusie, en zullen in dit finale
experiment ook het ovalbuminemodel testen en finaal kunnen stellen of IRE1b volgens ons
zinvol is als therapeutisch doelwit.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit 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 laatste jaren stijgt de incidentie van astma aanzienlijk. Vooral steeds meer kinderen worden
door allergische luchtwegreacties getroffen. Daarom is het onderzoek naar de oorzaak van
astma geintensifieerd. Op basis van een enkele publicatie wordt IRE1b als mogelijk doelwit
gezien. Wij proberen deze observaties in meerdere modellen te herhalen om te achterhalen of
IRE1b echt een kwalitatief therapeutisch doelwit is.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL6 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 144
soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld Intraperitoneale injecties kunnen een lichte pijn (P1) met zich meebrengen. Bij het einde van
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de de proef ontvangen de dieren een overdosis pentobarbital, waardoor zij snel verdoofd zijn en
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
dus geen pijn meer ondervinden.
ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren na
het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Astma is een ziekte die optreedt door een complexe imuunrespons. Hiervoor hebben we dus
hogere diersoorten nodig, aangezien een volwaardige immuunrespons momenteel niet zonder
dieren kan worden gemodelleerd.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

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.
(http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power).

3.Verfijning (maximaal 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 zijn de meest logische keuze voor onze vraagstelling, aangezien er een muislijn bestaat
waarin ons gen van interesse (IRE1b) uitgeschakeld werd. Dit laat ons toe om de bijdrage van
IRE1b in de ontwikkeling van astmasymptomen te evalueren. Verder bestaan er bijzonder veel
materialen en analysemethoden voor muizen, waardoor we het maximum aan informatie uit de
experimenten kunnen halen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de Maatregelen om lijden te beperken zijn onder andere kooiverrijking zodat de dieren hun
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, natuurlijk gedrag steeds kunnen uitvoeren.
angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De rol van energetische en temperatuurslimieten bij het afbakenen van verspreidingsgebieden van vogels

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

01/01/2020-31/12/2022
ja, bij het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ecological niche modelling, ecological forecasting, process-based mechanistic modelling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project test in welke mate de fundamentele (thermische) niche van een soort toelaat om te voorspellen
waar soorten kunnen voorkomen onder global change. Huidige voorspellingsmethodes zijn overwegend
correlatief en vaak niet in staat om accuraat in te schatten welke klimaten soorten kunnen tolereren.
Biofysische aanpakken laten toe om op basis van thermodynamica a priori hypothesen op te stellen over de
energetische (metabolische) capaciteit van soorten, en dus ultiem over hun mogelijke geografische
verspreiding. Onze fundamentele kennis over (variatie in) thermoregulatie in vogels is momenteel echter niet
toereikend om ecologisch realistische biofysische modellen op te stellen. Studies beperken zich tot een groep
veelal Europese en Noord-Amerikaanse vogels en het is onduidelijk of (sub)tropische vogels een
gelijkaardige mate van metabolische plasticiteit vertonen. Ook bestaat er grote onzekerheid over de rol van
basal versus summit metabolic rates voor thermoregulatie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Global change- inclusief klimaatverandering en de wijdverspreide introductie van niet-inheemse soortenvormt een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit en voor cruciale ecosysteemdiensten. Accuraat
inschatten hoe soorten kunnen reageren op dergelijke veranderingen is essentieel voor effectieve beleid
gericht op preventie, mitigatie en adaptatie. Invasieve exoten kunnen dan bv. voorkomen worden door de
handel soorten met een hoog invasierisico te verbieden, of een surveillance/early warning systeem uit te
bouwen in gebieden met het hoogste invasiesrisico. Voor inheemse soorten kan bv. rekening gehouden
worden met voorspelde areaalverschuivingen bij het opstellen van genetwerkte natuurgebieden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

kweek: halsbandparkiet, blauwkoparatinga, monniksparkiet, Sint-Helenafazantje, napoleonnetje, tijgervink.
Wild: koolmees, pimpelmees

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

10 individuen per soort voor de invasieve soorten (60 in totaal: Psittacula krameri, Thectocercus
acuticaudatus, Myiopsitta monachus, Estrilda astrild, Estrilda troglodytes, Amandava amandava), voor de
inheemse vogels: 150 voor Parus major en 100 voor Parus caeruleus.

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

Alle geplande metingen verlopen volgens routineprotocols, met maximaal een lichte impact op de vogels. Het
opmeten van de key functional traits komt overeen met standaard veldornithologische metingen die al
uitgevoerd worden in het kader van andere ornithologische onderzoeksprojecten. De metabolische metingen
zullen licht ongemak veroorzaken voor de vogels door het inbrengen van een PIT tag voor opmeten
lichaamstemperaturen, maar ook deze handelingen maken deel uit van ornithologische methoden waarvan
aangetoond is dat ze zonder impact kunnen gebruikt worden (e.g. Oswald et al 2017 Ibis 160(2): 453-457).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 ontoereikende kennis over de fundamentele mechanismen die aan de grondslag liggen van
thermoregulatie van vogels is een van de belemeringen voor de verdere ontwikkeling van ecofysiologische,
mechanistische aanpakken voor het voorspellen van soorten hun geografische verspreiding. Het is net die
kennishiaat dat dit project wil helpen dichten, en daarvoor zijn metingen en experimenten onontbeerlijk.
De metingen op de niet-inheemse vogels beperken zich tot 10 individuen, wat dicht bij het minimum ligt voor
representatieve data (cfr FWO reviewer comment). De aantallen kool- en pimpelmezen zijn gebaseerd op een
vergelijkbare studie op Noord-Amerikaanse zangvogels (cfr statistical power, Petit et al., Physiol. Biochem.
Zool. 90, 166–177,2017).
De niet-inheemse soorten werden gekozen omdat deze soorten de meest wijdverspreide invasieve vogels
zijn in Europa. Ze weerspiegelen ook een ecologisch relevante gradiënt aan lichaamsgewicht – en dus van
de mate waarin klimaat een controle uitoefent op invasiesucces en geografische verspreiding. Voor de
metingen op wilde vogels werd voor kool- en pimpelmezen gekozen omdat (1) dit ‘modelsoorten’ zijn gebruikt
in een groot aantal ecologische studies, (2) ze wijdverbreid en abundant voorkomen, (3) het doel uitmaken
van verschillende langlopende onderzoeksprojecten binnen de TEREC groep.
metingen van morfologische traits: korte handling procedure wegens standaard metingen + directe observatie
van vogels. Metabolic measurement: real-time opvolgen van vogels dmv zuurstofverbruik,
lichaamstemperatuur en visuele observaties. Voor en na metingen ad libitum voedsel en water vooraleer
vogels terug worden losgelaten op de vangstplek (mezen) of teruggebracht naar de volieres (niet-inheemse
soorten).
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Het effect van langdurig verhoogde endogene glucocorticoïden op de (re)activiteit van de HPI-as in de
karper.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Stress; schub; glucocorticoïden; metabolisme; aquacultuur

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
A: Langdurige stress door de vele handelingen in de aquacultuur beperkt de groei van vissen, werkt ziektes
in de hand en verhoogt vissterfte. Daarom gaan een verhoogde efficiëntie en duurzaamheid van viskweek
en dierenwelzijn hand in hand. In deel A van deze studie onderzoeken we welke impact deze handelingen
precies hebben op de fysiologie van de vissen om zo mogelijke verbeteringen aan te brengen in de
processen in aquacultuur. B: Het is algemeen aanvaard dat langdurig medisch gebruik van glucocorticoïden
(GC) osteoporose veroorzaakt, maar de achterliggende moleculaire mechanismen zijn tot nu toe weinig
gekend. In deel B van deze studie zal, na blootstelling aan verschillende concentraties van GC, de
regeneratiecapaciteit van schub en de expressie van bot- en GC-gerelateerde genen worden onderzocht.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deel A zal bijdragen aan de globale implementatie van schubben als een logistiek eenvoudige wijze om
informatie te vergaren over de stresstoestand in de tijd (chronische stress). Zo kan de invloed van
menselijke activiteit op vissen gekwantificeerd worden, van belang voor aquacultuur (welzijn en efficiëntie
van visteelt) en het opvolgen van wilde dieren in kader van bv klimaatverandering. Deel B zal nieuwe
inzichten aanleveren over het aandeel van glucocorticoïden in bot(mis)vorming. Door de gelijkenis in
botstructuur tussen vissen en mensen, zullen de resultaten van deze studie kunnen toegepast worden in
het biomedische onderzoek in het kader van o.a. osteoporose.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De beschreven experimenten in deze applicatie zullen worden uitgevoerd op karper (Cyprinus carpio).

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zullen 3572 vissen worden gebruikt.

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

Er worden geen ernstige negatieve effecten verwacht door de toegepaste behandelingen. De experimenten
onderzoeken stress en er wordt verondersteld dat de gebruikte stressoren niet groter zijn dan die vissen
ondergaan in de natuur, bijvoorbeeld wanneer zij achtervolgd worden door een predator, of wanneer zij
onvoldoende voedsel ter beschikking hebben. Alle staalnames gebeuren onder verdoving (2phenoxyethanol; in het geval van herhaaldelijke staalname bij dezelfde vissen) of, in het geval van
destructieve sampling, eerst na chemische (MS-222) en daarna na fysische (doorsnijden ruggengraat)
euthanasie, volgens de richtlijnen van de Europese Commissie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 focust zich o.a. op ‘natuurlijke’ stress veroorzaakt door de handeling met vissen in
aquacultuur, dewelke niet kunnen worden uitgevoerd via in vitro methoden. Bovendien is het bij dierloze
alternatieven niet mogelijk om de organismale fysiologische respons te onderzoeken. Om een ruimer beeld
te krijgen van de complexe processen en interacties in het lichaam van het organisme is het nodig om
levende vissen te gebruiken. Om die redenen bieden in vitro en in silico methoden geen mogelijkheid om
onze onderzoeksvragen te beantwoorden.
Het gebruik van de vissen in de beschreven experimenten is volledig traceerbaar conform de internationale
standaard ISO 17025. Het aantal vissen dat zal gebruikt worden is nauwkeurig berekend en is het minimum
aantal dieren dat gebruikt moet worden om statistisch significante effecten te bekomen (gebaseerd op
eerdere studies [bv. Aerts et al., 2015] en de bijhorende power analyse).
De karper is de meest geteelde zoetwater vis wereldwijd. Deze soort is zeer belangrijk als voedselbron,
maar is ook een populaire decoratieve vis (koi karper). De karper heeft dus een hoge economische waarde
en is hierdoor goed bestudeerd. De karper als model organisme wordt vaak gebruikt voor fundamenteel
(stress)onderzoek. Het genoom van de karper is volledig gekend, wat deze soort uitermate geschikt maakt
voor dit onderzoek. Daarenboven is de karper groter dan andere veel gebruikte vissoorten (zoals zebravis)
wat betekent dat er meer weefsel en bloed beschikbaar is voor onderzoek.
Water kwaliteit, gezondheid en gedrag van de vissen zal met hoge frequentie worden nagekeken. Water
kwaliteit wordt continue online nagekeken en bijgestuurd door het automatische monitoringssysteem.
Menselijke activiteiten en lawaai worden zoveel mogelijk vermeden om de vissen geen onnodige stress te
bezorgen. Humane eindpunten zijn goed gedefinieerd en gebaseerd op evenwichtsstoornissen, afwijkende
kieuwbeweging, verminderd reactievermogen, afzondering van soortgenoten, gewichtsverlies, afwijkend
voedingspatroon, etc.
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Niet-technische titel van het project

Vergelijking van verschillende modellen om NAFLD en NASH bij muizen te induceren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lever, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer en meer voor in
onze westerse samenleving. Opstapeling van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose (NAFLD) en
dit kan verder evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Er zijn momenteel geen
therapieën beschikbaar voor deze patiënten, wat gedeeltelijk te wijten is aan het gebrek aan goede
diermodellen die de verschillende stadia van de menselijke ziekte getrouw recapituleren. In deze
studie stellen we enkele snelle modellen voor die kunnen gebruikt worden in mechanistische studies.
We willen deze tevens vergelijken met het huidig maar langdurig model dat momenteel in gebruik is.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als we een efficiënter model van NAFLD en NASH ontwikkelen, verminderen we niet alleen de tijd
die muizen nodig hebben in experimentele omstandigheden, we kunnen ook de mechanismen achter
NASH-progressie bestuderen. Dit zal op zijn beurt leiden tot de ontwikkeling van therapeutische
middelen om NASH te bestrijden bij patiënten met lever steatose.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 96 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject.

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

De meeste procedures zijn pijnloos voor de muizen en zullen weinig ongemak veroorzaken, maar bij
1 groep kan er matig lijden optreden. Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie via pentobarbital
of CO2. We verwachten geen periode van langdurige pijn, maar als we stress- of pijnsymptomen bij
de muizen waarnemen, worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

NAFLD is een ziekte met meerdere stadia,startend als grotendeels asymptomatisch die verder kan
ontwikkelen tot inflammatie (NASH). Tot op heden zijn de mechanismen in deze ziekte grotendeels
ongekend. Met behulp van een diermodel kunnen we de ziekteprogressie in de lever tijdens
verschillende stadia beoordelen. In staat zijn om cellen in de lever te onderzoeken, is essentieel om
de mechanismen in NAFLD te begrijpen. Residentiële levercellen hebben zeer verschillende
genexpressieprofielen en tevens functies (Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter
onduidelijk welke signalen de expressie van deze genen induceren. Bovendien is aangetoond dat
wanneer deze cellen uit hun weefsels worden verwijderd en in vitro worden gekweekt, ze hun
weefselspecifieke genexpressie verliezen (Gosseli et al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om
complexe metabole symptomen zoals leversteatose of diabetes in vitro na te bootsen. Het is daarom
cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten en daardoor konden we het aantal
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk muizen minimaliseren om statistisch relevante onderzoeken uit te voeren. De gebruikte protocollen
zijn al goed beschreven in de literatuur en zijn al betrouwbaar, zodat ook het aantal muizen tot een
proefdieren gebruikt worden.
minimum kan worden beperkt.
3.Verfijning (maximaal 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 zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van levercellen van muizen. De
protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en
pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze
wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde
protocollen die zo minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum hierbij gewogen,
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Competitieve gemengde beenmerg chimeren om de cel-intrinsieke functies van
Ym2 in een chitine model te onderzoeken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ym2, Chil4 KO muizen, beenmerg chimeren, chitine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit experiment willen we de cel-intrinsieke functies van Ym2 in een chitine model
onderzoeken in een competitieve setting.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de functie van Ym2 (Chil4) op te helderen. Deze
kennis kan ook implicaties hebben voor andere type 2 pathologieën zoals
allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

96

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht matig (P2) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.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)

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische berekeningen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Effect van anti-Ym1 antilichaam behandeling op chitine in Chil4 knockout muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

chitine, Chil4, anti-Ym1 antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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 immuunrespons
tegen chitine beinvloedt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de functie van Ym1 (Chil3) en Ym2 (Chil4) op te
helderen. Deze kennis kan ook implicaties hebben voor andere type 2
pathologieën zoals allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

108

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze modellen
kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te begrijpen hoe het
menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken van diermodellen die meer lijken
op de processen die in het menselijk lichaam afspelen.
Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische berekeningen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
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
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
beschikbaar die ons toelaten om complexe afweermechanismen te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Ovalbumine astma model in Chil3 knockout en Chil4 knockout muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

OVA astma, Chil3, Chil4

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we nagaan of de afwezigheid van Chil3 of Chil4 de ontwikkeling
van ovalbumine gedreven astma beïnvloedt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de functie van Ym1 (Chil3) en Ym2 (Chil4) op te
helderen. Deze kennis kan ook implicaties hebben voor andere type 2
pathologieën zoals allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

192

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Afweermechanismen van het lichaam zijn uiterst complex en dierloze modellen
kunnen deze complexiteit niet recapituleren. Om beter te begrijpen hoe het
menselijk lichaam werkt, willen we gebruik maken van diermodellen die meer lijken
op de processen die in het menselijk lichaam afspelen.
Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op statistische berekeningen.

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
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
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
beschikbaar die ons toelaten om complexe afweermechanismen te bestuderen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

730
Niet-technische titel van het project

Studie van hersengerichte extracellulaire vesikels als hersen medicatie afleversysteem.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

extracellulaire vesikels, medicatie afleversysteem, hersenen, hersenbarrières

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Voor veel neurodegeneratieve ziekten is er tot op dit moment geen behandeling beschikbaar. Een
van de redenen waarom deze ziekten nog steeds moeilijk te behandelen zijn, is de aanwezigheid
van de hersenbarrières. Deze verhinderen immers dat allerlei medicatievormen tot in de hersenen
geraken. Een recent opkomend medicatie afleversysteem zijn extracellulare vesikels. Dit zijn
natuurlijke vesikels die gesecreteerd worden door allerlei celtypes en eenvoudiger de
hersenbarrieres zouden kunnen omzeilen. Daarnaast zouden ze ook tal van voordelen vertonen ten
opzichte van synthetische afleversystemen, onder andere op vlak van toxiciteit. In dit experiment
willen we nagaan of vesikels afgeleid van specifieke celtypes ook gericht de hersenen kunnen
bereiken. Daarnaast zullen we nagaan of we via modificatie van de vesikels dit potentieel nog
kunnen verhogen en ook de inhoud van de vesikels in de hersenen afgeleverd word.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 identificatie en karakterisatie van sleutelmoleculen die ervoor zorgen dat extracellularie vesikels
tot in de hersenen geraken, zullen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe hersen gerichte
medicatie afleverstrategiën. Daarenboven kunnen zij leiden tot nieuwe inzichten in het overkomen
van de hersenbarrières. Hierdoor zouden beloftevolle geneesmiddelen die nu niet bruikbaar zijn
door te lage hersenpenetratie toch succesvol in de hersenen afgeleverd kunnen worden. Daarnaast
zullen ook nieuwe inzichten verworven worden in fysiologische aspecten zoals verspreiding en
gerichte opname van extracellulaire vesikels.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

528

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

Om vlotte sequentiële cerebrospinaal vocht sampling mogelijk te maken zullen cannulas
geïmplanteerd worden. Om de lichaamstemperatuur van de muizen op te volgen worden er
intraperitoneaal probes geïmplanteerd. Deze korte operaties veroorzaken matig lijden en worden
uitgevoerd onder verdoving om het ongemak voor de dieren te beperken. Intraveneuze injectie van
de vesikelstalen veroorzaken slechts licht ongemak. Na het experiment worden de muizen
geëuthanaseerd via een ketamine/xylazine injectie.

Toepassing van de 3Vs
1.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 eerste instantie zullen een aantal in vitro vesikel karakterisaties gebeuren, maar aangezien het
niet mogelijk om biodistributie en hersenopnames in vitro te testen is een in vivo set up met muizen
noodzakelijk voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

We gebruiken tijdens het experiment steeds zo weinig mogelijk muizen om toch relevante
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk resultaten te bekomen. Daarnaast zullen telkens zo veel mogelijk parameters in één muis
geëvalueerd worden om elke muis ten volle te benutten en zullen het maximaal aantal condities per
proefdieren gebruikt worden.
experiment geïncludeerd worden. Bovendien zullen we voor de intraveneuze injecties (enkel indien
er geen temperatuursverlaging optreedt) de muizen tweemaal hergebruiken om het aantal muizen
zo veel mogelijk te beperken.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is internationaal gezien het meest gebruikte zoogdier model voor het bestuderen van
menselijke aandoeningen aangezien de muis in vele opzichten dicht aanleunt bij de mens (o.a.
immuunstelsel, organogenese). Daarnaast zijn muizen vaak responsief op menselijke
behandelingen wat hen een uitstekend model maakt voor biomedisch gericht onderzoek en
screening van nieuwe geneesmiddelen. Echter, de muis blijft nog steeds een "vereenvoudiging"
van de situatie in de mens waardoor er nog steeds voorzichtig moet omgesprongen worden met
extrapolaties van dergelijk onderzoek.

Verklaar de maatregelen die 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 continu gemonitord worden op basis van lichaamstemperatuur, gewicht en
gedrag. Muizen die te veel pijn lijden worden onmiddellijk geëuthenaseerd. Ingrepen die pijn kunnen
veroorzaken worden steeds onder verdoving uitgevoerd. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de
muizen steeds toegang hebben tot water en voedsel.

731
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de cel-intrinsieke rol van specifieke substraatverknipping door MALT1 in
immuniteit, gebruik makend van competitieve beenmerg chimere muizen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

6 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

MALT1, protease, immuuncelllen, beenmerg chimere muizen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen een beter begrip krijgen van de rol van MALT1 in immuniteit. MALT1 knipt bepaalde
eiwitten in gestimuleerde T- en B-cellen om een optimale immuunrespons te sturen. Veel studies
hebben aangetoond dat de inactivering van MALT1-proteaseactiviteit leidt tot ernstige
immuundefecten. Het specifieke MALT1-substraat dat verantwoordelijk is voor deze
immuundefecten is echter onbeken. Daarom hebben we genetisch gemodificeerde muizen
gemaakt die een niet-splitsbare versie van een 3-tal gekende substraten voor MALT1 bevatten en
waarvan we in dit project de cel-intrinsieke rol van de verknipping van elk specifiek substraat
willen 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 splitsing van 3
specifieke MALT1 substraten van intrinsiek belang is.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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. Er is echter altijd een risico om een dodelijk systemisch syndroom te ontwikkelen bij
het remmen van MALT1-proteaseactiviteit. Daarom zijn verdere, uitgebreidere en innovatieve
onderzoeken naar de proteolytische rol van MALT1 nodig om de huidige MALT1-remmers te
verbeteren en hun neveneffecten te verminderen. Met ons experiment willen wij hiertoe een
bijdrage leveren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis (C57BL/6)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

In totaal zullen 144 muizen (C57BL6; CD45.1/CD45.2) gebruikt worden.

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van deze dieren valt onder de categorie matig (P2). Dit is voornamelijk het gevolg van
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
de bestraling en de beenmergtransplantatie.De muizen worden op het einde van de proef
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
geeuthanaseerd m.b.v. CO2 voor de verder bestudering van de immuunrespons.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Om het relatief belang van verschillende beenmerg afgeleide cellen in specifieke MALT1
substraat knockin muizen 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 nagaan van hun functie in celcultuurcondities 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 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.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

732
Niet-technische titel van het project

Onderzoek van de impact van het voorkomen van verknipping van cilindromatose (CYLD)
door MALT1 in experimentele modellen van multiple sclerose (MS).

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

CYLD, MALT1, therapie, 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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen een beter inzicht krijgen in de rol van MALT1 in MS. MALT1 splitst bepaalde
eiwitten (zoals het CYLD-eiwit) in gestimuleerde T- en B-cellen om een optimale
immuunrespons te sturen. Veel studies hebben aangetoond dat de inactivering van de MALT1proteaseactiviteit de ontwikkeling van experimentele auto-immuun encefalomyelitis (EAE, een
preklinisch muismodel van MS) voorkomt. Het MALT1-substraat dat verantwoordelijk is voor
deze bescherming is echter onbekend. Daarom hebben we genetisch gemodificeerde muizen
gemaakt die een niet-splitsbare versie van CYLD bevatten. We willen verder onderzoeken of
deze muizen EAE ontwikkelen of niet.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we de rol van CYLD-splitsing door MALT1 in MS duidelijk definiëren.
MALT1-remmers hebben veelbelovende resultaten aangetoond in preklinische muismodellen
van MS. Om deze reden worden ze door verschillende bedrijven en instellingen (VIB,
Novartis, ...) onderzocht als therapeutisch doelwit voor de behandeling van MS. Er is echter
altijd een risico om een dodelijk systemisch syndroom te ontwikkelen bij het remmen van
MALT1-proteaseactiviteit. Door het bestuderen van EAE ontwikkeling in onze genetisch
gemodificeerde muizen die een niet-splitsbare versie van CYLD (CYLD KI) bevatten, willen we
de proteolytische functie van MALT1 in MS verder ontrafelen en de huidige MALT1-remmers
verbeteren. Belangrijk is dat als het voorkomen van CYLD-splijting door MALT1 beschermend
zal zijn in muismodellen van MS, een nieuwe en meer gespecialiseerde therapeutische
strategie kan worden ontworpen om de ontwikkeling en vooruitgang van MS te bestrijden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muislijn.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

360

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

Muizen zullen ernstig lijden ervaren als gevolg van geïnduceerde CNS-ontsteking (P3). Het
welzijn van de dieren zal echter regelmatig worden geëvalueerd.De muizen worden op het
einde van de proef geeuthanaseerd m.b.v. CO2 voor de verder bestudering van de
immuunrespons.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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 CYLDsplitsing door MALT1 in de MS.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We gebruiken statistische analyse om het gebruik van het minimum aantal dieren te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk verzekeren. Bovendien werd uitvoerig nagegaan of deze proeven nog niet uitgevoerd werden.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muismodellen stelt ons in staat 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.

Verklaar de maatregelen die 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 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.

733
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de T cel afhankelijke en T cel onafhankelijke antilichaam productie van
specifieke MALT1 substraat knock-in muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

1 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

T cel, B cel, antilichamen, immuunrespons, MALT1

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We willen een beter begrip krijgen van de rol van MALT1 in immuniteit. In gestimuleerde T
en B cellen verknipt MALT1 bepaalde eiwitten om zo een optimale immuunresponse te
verkrijgen. Wij hebben muizen gemaakt met een onverknipbare versie van 3 verschillende
MALT1 substraten en willen nu nagaan of de antilichaam productie na immunisatie hierdoor
beïnvloed wordt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

In dit project willen we de rol van verknipping van 3 specifieke eiwitten door MALT1 in de
regulatie van humorale immuunresponsen nagaan. MALT1 is een potentieel therapeutisch
doelwit voor de behandeling van auto-immuunziekten en kanker. Er is echter altijd een
risico om een dodelijk systemisch syndroom te ontwikkelen bij het remmen van MALT1proteaseactiviteit. Daarom zijn verdere, uitgebreidere en innovatieve studies naar de
proteolytische rol van MALT1 nodig om zo de kans op neveneffecten van MALT1 remmers
beter in te schatten. Voor dit doel zullen we de in vivo rol van verknipping van een 3-tal
specifieke eiwitten door MALT1 in de regulatie van antilichaamproductie tegen
verschillende antigenen onderzoeken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 eigen kweek muislijnen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

180

In het kader van de handelingen die met de dieren
De injectie en de bloedafname die de muizen ondergaan zijn van lichte aard. De muizen
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
zullen op het einde van het experiment geofferd worden d.m.v. CO2
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 productie van antilichamen door B cellen na immunisatie vereist de aanwezigheid van
bepaalde cellen, waaronder T cellen, en de vrijstelling van bepaalde stoffen op het
gewenste moment. Dit kan enkel in een gespecialiseerde omgeving die men vindt in de milt
of lymfeknopen. Daarom moeten wij een complex organisme gebruiken om zo de juiste
omstandigheden te recreëren en is het gebruik van in vivo muismodellen essentieel voor
het bestuderen van de immuunrespons van B cellen na immunisatie.
We gebruiken statistische analyse om het gebruik van het minimum aantal dieren te
verzekeren. Bovendien werd uitvoerig nagegaan of deze proeven nog niet uitgevoerd
werden en of er alternatieven voor handen zijn.
Het gebruik van muizen is momenteel de enige redelijke keuze om de vragen die we
hebben te beantwoorden (zie ook punt 1. Vervanging).

Het welzijn van de dieren wordt voor- en tijdens de proef heel regelmatig opgevolgd door
een ervaren proefleider. Zowel de activiteit, houding, gewicht en temperatuur zullen
dagelijks nagegaan worden. Bij te ernstige ziekteverschijnselen zullen de dieren
onmiddellijk geëuthanaseerd worden.

734
Niet-technische titel van het project

Het ontrafelen van de moleculaire mechanismen van sperma-eicel fusie bij
zoogdieren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

fertilization, phosphatidylserine, sperm, oocyte

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is om specifiek de moleculaire mechanismen te
bestuderen waarmee fosfatydilserine op spermacellen en de verwante receptoren
op eicellen de sperma:eicelfusie tijdens de bevruchting mediëren.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project behandelt essentiële vragen over de moleculaire mechanismen van
bevruchting bij zoogdieren. De resultaten van deze studie kunnen potentiële
toepassingen hebben bij de diagnose van onvruchtbaarheid en de nieuwe
technieken kunnen de huidige geassisteerde reproductieprocedures ten goede
komen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6J wildtype muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

533

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 in deze studie zullen twee intraperitoneale injecties ontvangen om
superovulatie te stimuleren en zullen worden gedood door cervicale dislocatie. Alle
procedures worden uitgevoerd door getraind en ervaren personeel en er wordt
verwacht dat de dieren slechts lichte pijn kunnen ervaren (P1).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Er bestaat geen alternatieve methode waarbij het sperma:eicelfusieproces kan
worden bestudeerd zonder het gebruik van een in-vitro fertilisatieprocedure.

De minimale hoeveelheid te gebruiken dieren is gebaseerd op de minimale
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hoeveelheid dieren die nodig is om statistisch significante resultaten te verkrijgen
en de gemiddelde hoeveelheid eicellen die naar verwachting zal worden verkregen
proefdieren gebruikt worden.
bij superovulatie (op basis van peer-reviewed literatuur).
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Muizen zijn gevestigde proefdieren in studies van fertiliteitsmechanismen.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Alle procedures worden uitgevoerd door ervaren personeel. Bovendien wordt het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren welzijn van de dieren dagelijks gecontroleerd en in het geval van duidelijk
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum ongemak zullen de dieren uit de studie erwijderd worden (door euthanasie).
te beperken.

735
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de rol van Kupffer cellen in een model van systemische infectie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar (2020-2024)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kupffer-cellen, macrofagen, lever, infectie, ontsteking, activering

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Kupffer-cellen (KC's), macrofagen in de lever, hebben belangrijke homeostatische
functies in de lever, waaronder recycling van ijzer uit verouderde rode bloedcellen,
fagocytose van apoptotische cellen en metabolisme van lipiden. Door hun ideale
positionering in de lever spelen deze cellen ook een belangrijke rol bij systemische
immuunbewaking. Hoe deze cellen reageren op microben en microbiële patronen tijdens
infecties is echter nog niet goed begrepen. Met behulp van nieuwe methodes willen we
de specifieke functie van KC's in een muismodel van systemische infectie ontrafelen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze studie heeft als doel het begrijpen van hoe KC's reageren op microben en
microbiële patronen die bij systemische infectie naar de lever worden getransporteerd.
Deze bevindingen zullen nieuwe inzichten opleveren in de functie van KC's bij
systemische infectieuze aandoeningen en zouden een grondslag kunnen vormen voor de
ontwikkeling van therapieën tegen infectie,

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zal gebruik gemaakt worden van muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Er zullen maximaal 420 muizen gebruikt worden
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We maken gebruik van het "cecal slurry" model, deze lokt polymicrobiële sepsis uit in de
muizen (P2-matig). De muizen zullen geëuthanaseerd worden door middel van cervicale
dislocatie, overdosis nembutal of CO2 op het einde van het experiment, of vroeger indien
humane eindpunten worden bereikt. Verder wordt ook het gedrag van de dieren
bestudeerd om na te gaan wanneer ze tekenen van pijn vertonen. Hiervoor zullen de
muizen elke 2 uur gecontroleerd 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)

Het aantal gewenste muizen is gebaseerd op onze ervaring aan de hand van het
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk minimum aantal muizen per groep dat nodig is om statistisch relevante resultaten op te
leveren. De beschreven protocollen zijn daarenboven al vaak gebruikt in het labo of zijn
proefdieren gebruikt worden.
reeds gepubliceerd.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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. Het model dat in deze studie werd gebruikt, is geoptimaliseerd om het lijden
en ongemak van de muizen te minimaliseren en de follow-up op lange termijn van de
muizen mogelijk te maken.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen worden met regelmatige tussenpozen van 2 uur gecontroleerd op tekenen van
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren slechte gezondheid. Dieren zullen onmiddellijk worden geëuthanaseerd als ze een van de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum humane eindpunten bereiken die in dit onderzoek zijn gedefinieerd.
te beperken.

736
Niet-technische titel van het project

De rol van charcot-leyden (Gal10) -kristallen in met IL-5 of IL-4R behandeld
huisstofmijt veroorzaakte astma.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

1 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Galectin-10, asthma

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)

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met deze experimenten willen we bepalen welke rol eiwit (Gal10) kristallen
kunnen spelen in allergische astma. Meer specifiek willen we een mogelijke link
onderzoeken tussen ongevoeligheid voor anti-IL-5 of anti-IL-4R behandeling en
de aanwezigheid van kristallen.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We verwachten dat deze studies zullen bijdragen tot het begrijpen van
immunologische processen geassocieerd met kristal-gedreven immuun activatie.
De resultaten van deze experimenten kunnen ons helpen om te begrijpen waarom
IL-4R of IL-5 behandeling niet volledig doeltreffend is in alle patienten en om een
mogelijk nieuw doelwit te identificeren in deze groep van patienten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

84

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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. Uit ervaring weten we
dat er weinig negatieve effecten optreden bij de voorgestelde proeven. De
behandelingen van de dieren gebeuren indien nodig onder verdoving, de
gezondheid van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd en de dieren worden op
humane wijze geëuthanaseerd wanneer er een te groot negatief effect zou
optreden (bijvoorbeeld een gewichtsverlies van meer dan 20%), via cervicale
dislocatie, de meest snelle en pijnloze methode.
Na afloop van het experiment worden de dieren geëuthanaseerd door een injectie
van een overdosis verdovingsmiddel.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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.
Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en
voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van
6 muizen per groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te
bekomen. Elke proef wordt 2 keer herhaald om ervoor te zorgen dat onze data
reproduceerbaar en correct is.
Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid
biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn
(genetische deletie) en omdat er de meeste experimentele tools beschikbaar zijn.
De dieren worden verdoofd indien nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt
de algemene gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in
overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Muizen wordt verdoofd tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren minimum te beperken. Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
muizen afgemaakt worden.
minimum te beperken.

737
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de rol van CD36 met APAP-geïnduceerde leverschade

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

1 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, macrofagen, inflammatie, paracetamol, APAP

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Paracetamol (acetaminophen) overdosis is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen
in de Westerse wereld, maar desondanks is er weinig geweten omtrent de pathogenese
van paracetamol overdosis. 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 of wanneer er
weefselschade optreedt. 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 KCspecifieke tools de rol van deze voorname cellen onderzoeken in een muis model voor
paracetamol overdosis

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Inzicht in de rol van Kupffer cellen in paracetamol overdosis zou kunnen bijdragen tot het
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

144

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

Na toediening van paracetamol ervaren de muizen gedurende 12 tot 24 uur matige pijn
(120 muizen), waarna ze volledig herstellen. Gedurende deze tijd worden ze nauwlettend
gevolgd en als er pijn wordt waargenomen, worden ze geëuthanaseerd door cervicale
dislocatie of CO2. Na de aangegeven tijden voor elk experiment (0-72 uur) worden de
muizen gedood met behulp van CO2 en worden hun levers en bloed verzameld voor
verdere analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Helaas hebben we voor deze experimenten geen alternatief voor het muismodel, omdat
we de complexe interacties tussen de levermacrofagen, gerekruteerde cellen uit het bloed
en de andere levercellen in vitro niet kunnen modelleren. We proberen de interacties
tussen deze cellen beter te begrijpen om ze op een dag in vitro te kunnen bestuderen,
maar er is nog een lange weg te gaan.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal gewenste muizen is gebaseerd op onze ervaring aan de hand van het minimum
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantal muizen dat nodig is om statistisch relevante resultaten op te leveren. De
beschreven protocollen zijn daarenboven al vaak gebruikt in het labo en door een groep in
proefdieren gebruikt worden.
Brussel waar we nauw mee samenwerken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die 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 gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te
voeren op muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis
macrofagen. De protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners
om minimaal ongemak en pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de
beste keuze om deze wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen
doen met reeds gevalideerde protocollen die minimaal ongemak induceren.

De muizen worden regelmatig gecontroleerd op ongemakken en de kooien worden verrijkt.

738
Niet-technische titel van het project

validatie van de SiglecF-DTR-fl muislijn. (deel van het project : De rol van alveolaire
macrofagen in de controle van het risico op en de bescherming tegen astma.)

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

augustus 2020-september 2020
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muismodel - alveolaire macrofagen - depletie - astma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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.
Om dit te kunnen bestuderen, hebben we nood aan een muismodel waarin we de
langlevende residente alveolaire macrofagen kunnen depleteren en vervangen door
alveolaire macrofagen die zijn blootgesteld aan omgevingsfactoren. In deze aanvraag
willen we nagaan of het muismodel werkt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit muismodel kunnen we de rol van alveolaire macrofagen in allergisch astma
bestuderen. Alveolaire macrofagen worden al naar voor geschoven als potentieel
therapeutisch middel. We hebben echter nog maar weinig zekerheden over de rol die
deze cel speelt in de longimmuniteit.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

36

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

ernst : licht
- lage dosis (200ng) difterie toxine intratracheaal onder verdoving leidend tot een
transiënt verlies van alveolaire macrofagen
- euthanasie door intraperitoneale injectie van een overdosis barbituraten als eindpunt

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

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.

Dit is een klein experiment waarin een minimaal aantal dieren per groep nodig is om na
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te gaan of het contruct werkt en of we daadwerkelijk in staat zijn om alveolaire
macrofagen te depleteren.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De muis is het frequentst bestudeerde proefdiermodel om het immuunsysteem te
bestduderen omwille van zijn gunstige grootte, zijn snelle voortplanting, maar ook
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
omwille van de vele gemeenschappelijke kenmerken met de mens. De principes waarbij
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
het welzijn van de muis centraal staat, zoals aangeleerd tijdens de cursussen
met inachtname van de wetenschappelijke
proefdierkunde zullen steeds worden nageleefd.
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De ingrepen worden onder anesthesie/analgesie uitgevoerd. De protocollen zijn ook van
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren korte duur en het eindpunt is steeds euthanasie door een overdosis barbituraten.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

739
Niet-technische titel van het project

Studie naar hoe en hoe snel een toegediend antilichaam (om astma te bestrijden)
zich verspreidt in het lichaam

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

1 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Galectin-10, asthma

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In onze studie willen we nagaan of intraveneus toegediende antilichamen zich tot
in de longen (kunnen) begeven, en hoe snel dit gebeurt.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Bij patiënten met ernstige astma worden regelmatig eiwitkristallen in de longen
gedetecteerd. In vorige proeven ontwikkelden we een type antilichaam dat op
dergelijke kristallen inwerkt en ze kan oplossen; deze antilichamen kunnen dus
omgezet worden in een veelbelovende astmatherapie. In onze studie willen we
nagaan of intraveneus toegediende antilichamen zich tot in de longen (kunnen)
begeven, en hoe snel dit gebeurt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

102

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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. Uit
ervaring weten we dat er weinig negatieve effecten optreden bij de
voorgestelde proeven. De behandelingen van de dieren gebeuren indien
nodig onder verdoving, de gezondheid van de dieren wordt dagelijks
gecontroleerd en de dieren worden op humane wijze geëuthanaseerd
wanneer er een te groot negatief effect zou optreden (bijvoorbeeld een
gewichtsverlies van meer dan 20%), via cervicale dislocatie, de meest
snelle en pijnloze methode. Na afloop van het experiment worden de
dieren geëuthanaseerd door een injectie van een overdosis
verdovingsmiddel.

Toepassing van de 3Vs
1.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)

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 3
muizen per groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te
proefdieren gebruikt worden.
bekomen. Elke proef wordt 2 keer herhaald om ervoor te zorgen dat onze data
reproduceerbaar en correct 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.

Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt
om proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn (genetische
deletie) en omdat er de meeste experimentele tools beschikbaar zijn. De dieren
worden verdoofd indien nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de
algemene gezondheidstoestand van de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren
worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt worden die niet in
overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Muizen wordt verdoofd tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren minimum te beperken. Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum muizen afgemaakt worden.
te beperken.

740
Niet-technische titel van het project

De rol van glucocorticoid receptor in het medieren van lactaat toxiciteit in sepsis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

sepsis, glucocorticoid receptor, lactaat, VEGF

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
het doel van dit project is om na te gaan of en hoe de glucocorticoid receptor de lactaat
gemedieerde toxiciteit in sepsis kan beinvloeden

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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 gevolgen van de glucocorticoid resistentie beter te begrijpen en therapeutische
opties te voorzien om lactaat gemedieerde toxiciteit te voorkomen in sepsis.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 516 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De gevolgen van lactaat injectie worden als ernstig beoordeeld, aangezien deze het sepsis
model nabootst. Voor orgaanisolatie worden de muizen verdoofd door middel van ketamin
xylazin, gevolgd door cervicale dislocatie na de staalname.

Diermodellen 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde artikels, kunnen we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
nutteloze proefdierexperimenten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen het
immuunsysteem tussen mens en muis. Daarnaast biedt het gebruik van muizen ook de
mogelijkheid om sepsis onderzoek uit te voeren in een genetisch gemanipuleerde achtergrond.

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.

741
Niet-technische titel van het project

Bescherming tegen acuut nierfalen door blokkeren van ijzer afhankelijke celdood

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

Augustus 2020 - September 2021
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

acuut nierfalen, biologische roest, celdood

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Therapeutische validatie van inhibitie van ijzer afhankelijke celdood (ferroptosis) in
acuut nierfalen. Experimentele data neemt toe die aangeeft dat ijzer-afhankelijke
necrosis een belangrijke rol speelt in de cellulaire schade die optreedt in acuut
nierfalen. Wij hebben een derde generatie aan inhibitoren ontwikkeld die ijzerafhankelijke necrosis op een zeer effectieve wijze blokkeert die we willen valideren
in de context van acuut nierfalen, ontstaan door een overmaat van ijzerafhankelijke necrosis.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Onze derde generatie inhibitoren van ijzer-afhankelijke necrosis, zou een eerste
stap kunnen zijn naar therapeutische interventie in acuut nierfalen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Genetisch gemanipuleerde (GPX4-FL x Cdh16-ERT2 Cre) muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 192 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.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 wordt verwacht dat de muizen maximaal matige last (classificatie P2) zullen
ondervinden ten gevolge van acuut nierfalen. Een humaan eindpunt is ingebouwd
dat het lijden beperkt tot 24h. Aan het eind van het experiment worden de dieren
geeuthanaseerd aan de hand van cervicale dislocatie na anesthesie.

Als eerste stap in de therapeutische validatie van onze inhibitoren zijn
experimentele muis modellen die de werking van onze molecule op het gehele
organisme weergeven een noodzaak als potentiele opstap naar klinische validatie.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het nodige aantal muizen om een bepaalde effect size te bereiken wordt op
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voorhand berekend, gebruik makend van gespecialiseerde software (meer
gedetaileerde uiteenzetting in EC aanvraag). Optimalisatie van de experimenten
proefdieren gebruikt worden.
bouwt bovendien voor een groot stuk verder op gelijkaardige experimenten in een
lever muismodel, wat de kans op succes verhoogt.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 werken met muizen omdat:
*dit de enige soort is waarin uitgebreid transgenetisch onderzoek voor handen is
*er goede muismodellen voor acuut nierfalen zijn
*dit een directe opvolging naar een farmacologische benadering toelaat.

De muizen worden dagelijks opgevolgd en indien er een humaan eindpunt bereikt
wordt, wordt de muis vroegtijdig opgeofferd. Bovendien worden de kooien
maximaal verrijkt met kartonnen huisjes, houten stokjes, etc om stress tot een
minimum te beperken.

742
Niet-technische titel van het project

Welke rol hebben gerekruteerde witte bloedcellen tijdens leverregeneratie na een chirurgische
ingreep?

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een retrospectieve
analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lever, leverregeneratie, gerekruteerde immuuncellen, Kupffercellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Wanneer de lever wordt beschadigd, kan deze zichzelf snel regeneren. Dit is een cruciaal
proces om te overleven, maar aanhoudende leverproliferatie kan ook leiden tot leverkanker. Het
is dus essentieel om leverregeneratie beter te begrijpen op zowel moleculair als cellulair niveau.
Preliminaire data van ons labo wijzen gerekruteerde leukocyten aan als mogelijks grote
drijfkrachten van dit proces. Door deze cellen beter te begrijpen hopen we strategiën te kunnen
ontwikkelen om het regeneren van beschadigde of falende levers te ondersteunen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit dit 1) Verbeterde leverregeneratie na weghalen van tumoren, 2) Verbeterde leverregeneratie na
project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden transplantatie, 3) verbeterde regeneratie van falende levers
en/of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per
soort)?

Tijdens dit project zullen maximaal 2570 muizen gebruikt worden.

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

De lever zelf heeft geen zenuwen en er is dus geen pijn geassocieerd met de hepatectomie zelf.
Wel wordt een kleine incisie van 1 cm in de huid van de buik van de muizen gemaakt om
toegang te krijgen tot de lever. De muizen worden behandeld met een systemische pijnstiller
(buprenorphine hydrochloride) tijdens de operatie en de incisie wordt ook behandeld met een
lokaal verdovingsmiddel (bupivacaine hydrochloride). De volledige procedure verloopt onder
verdoving door middel van isofluraan. Er is een verwachte matige ernst van de gevolgen voor de
muizen. Op het einde van het experiment zullen we de muizen euthaniseren, met behulp van
CO2, opdat we hun levers kunnen analyseren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het is momenteel nog niet mogelijk om leverregeratie te bestuderen in vitro, ondanks de
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en ontwikkeling van modellen die gebruik maken van organoïdeculturen. Veel celtypes verliezen
hun weefselspecifieke genexpressie wanneer ze gegroeid worden in vitro (Gosslei et al. Cell
waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt
2014), en het is nog niet mogelijk om de complexe cel-cel interacties die plaatsvinden tijdens
worden.
orgaanregeneratie in vitro te imiteren. Verder willen we ook de rekrutering en activering van
beenmergcellen bestuderen. Hierdoor is het nog cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Door vorige studies kunnen we bepaalde moleculaire mechanismes beter aflijnen in de periode
van leverregeneratie, waardoor er minder tijdspunten onderzocht moeten worden. Het
bestuderen van de gerekruteerde witte bloedcellen is een pilootproject. 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.
Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoek, omdat:

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom het
gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van de 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
wetenschappelijke doelstellingen.
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.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,
angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Bovenstaande
punten tonen aan
dat hettijdens
gebruik
een andere
diersoort
veellokale
meer
Muizen zullen geanestheseerd
worden
devan
procedure
(isofluraan)
entot
zowel
(bupivacaine hydrochloride, op de incisie) als systemische (buprenorphine hydrochloride)
pijnstilling toegediend krijgen om ook maar enig ongemak te voorkomen. Hiernaast zullen de
muizen dagelijks gemonitord worden over de gehele periode van het experiment door de
onderzoekers. Wanneer vooraf bepaalde humane eindpunten worden bereikt, zullen ze
geëuthaniseerd worden met behulp van CO2 of door cervicale dislocatie. Desalniettemin, vorige
ervaringen met dit model hebben geen negatieve resultaten getoond.

743
Niet-technische titel van het project

Effect van B cel depletie in een muismodel dat spontaan een lupus fenotype
ontwikkelt

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lupus, B cellen, auto-antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met deze experimenten zal nagegaan worden of depletie van B cellen, en alsvolgt
een reductie van auto-antilichamen, een effect heeft op het ziekteverloop in een
muismodel voor lupus.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze informatie kan in de toekomst gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in
de pathogenese van dit ziektemodel en kan uiteindelijk bijdragen om nieuwe
targets te vinden in de behandeling van lupus.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

128

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

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)

Toepassing van de 3Vs
1.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 geen alternatieve methode, de studie van de immuunrespons en de
histologische veranderingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van autoimmuniteit kunnen niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen
hopen we meer inzicht te krijgen in de mogelijke behandelingsstrategieën.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van dergelijke modellen en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 68 muizen per groep (naargelang de verwachte variatie in resultaten). Dit is
proefdieren gebruikt worden.
voldoende om statistische significante 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.

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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Bij lijden van de muizen zullen deze geeuthanaseerd worden.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

744
Niet-technische titel van het project

Doeltreffendheid van antilichamen die signalisatiestoffen blokkeren, in een
chronisch model van huisstofmijtspecifieke astma.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

12 maanden

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, IL-4, IL-5, huisstofmijt

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we een nieuw ontwikkeld bispecifiek antilichaam (gericht tegen
IL-5 en de IL-4 receptor) testen in een chronisch model van huisstofmijtgeїnduceerde astma.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de immunologische processen van type 2-gedreven
astmatische responsen op te helderen, en om te onderzoeken hoe deze
responsen kunnen worden tegengewerkt om de ziekte te verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

128

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 dieren is licht. We zullen de dieren allergisch maken voor
huisstofmijt, om dan te onderzoeken of de allergie verhinderd kan worden door
toediening van antilichamen. Huisstofmijt en de antilichamen zullen toegediend
worden onder verdoving, zodat dit pijnloos is. De astma die wordt opgewekt is
relatief mild en de dieren hebben hier weinig last van. Daarna worden de dieren
opgeofferd om alle analyses te kunnen uitvoeren, ofwel via injectie van een
overdosis verdovingsmiddel, ofwel via cervicale dislocatie, de meest snelle en
pijnloze euthanasiemetode.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex en kunnen
met geen mogelijkheid volledig nagebouwd worden in celculturen. Voor
immunologische studies is het daarom noodzakelijk om met levende dieren te
werken.

Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse weten we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hoeveel muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op een statistisch
significante wijze te kunnen aantonen. We gebruiken het minimaal aantal dieren
proefdieren gebruikt worden.
dat hiervoor nodig is en zijn enkel geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.
3.Verfijning (maximaal 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 worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat het
immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont en resultaten bij
muizen dus vaak translationeel zijn naar de menselijke situatie. Omdat muizen zo
vaak voor deze doelstelling gebruikt worden, zijn er bovendien veel tools
beschikbaar om het immuunsysteem van muizen tot in de details te onderzoeken
en te ontrafelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen krijgen kooiverrijking. Het lijden van de dieren wordt geminimaliseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren door ze te verdoven voor de meeste behandelingen en pijnloos op te offeren voor
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum de analyse. Zo zijn ze van deze interventies geen gewaar.
te beperken.

745
Niet-technische titel van het project

Doeltreffendheid van antilichamen die signalisatiestoffen blokkeren, in een
gehumaniseerd model van allergische astma

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

12 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, IL-4, IL-5, huisstofmijt

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we een nieuw ontwikkeld bispecifiek antilichaam (gericht tegen
IL-5 en de IL-4 receptor) testen in een gehumaniseerd model van muisstofmijtgeїnduceerde astma.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de immunologische processen van type 2-gedreven
astmatische responsen op te helderen, en om te onderzoeken hoe deze
responsen kunnen worden tegengewerkt om de ziekte te verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

128

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 dieren is matig. We zullen de dieren allergisch maken voor
huisstofmijt, om dan te onderzoeken of de allergie verhinderd kan worden door
toediening van antilichamen. Huisstofmijt en de antilichamen zullen toegediend
worden onder verdoving, zodat dit pijnloos is. De astma die wordt opgewekt is mild
tot matig en de dieren kunnen daar dus matig last van ondervinden. Daarna
worden de dieren opgeofferd om alle analyses te kunnen uitvoeren, ofwel via
injectie van een overdosis verdovingsmiddel, ofwel via cervicale dislocatie, de
meest snelle en pijnloze euthanasiemetode.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex en kunnen
met geen mogelijkheid volledig nagebouwd worden in celculturen. Voor
immunologische studies is het daarom noodzakelijk om met levende dieren te
werken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse weten we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hoeveel muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op een statistisch
significante wijze te kunnen aantonen. We gebruiken het minimaal aantal dieren
proefdieren gebruikt worden.
dat hiervoor nodig is en zijn enkel geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.
3.Verfijning (maximaal 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 worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat het
immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont en resultaten bij
muizen dus vaak translationeel zijn naar de menselijke situatie. Omdat muizen zo
vaak voor deze doelstelling gebruikt worden, zijn er bovendien veel tools
beschikbaar om het immuunsysteem van muizen tot in de details te onderzoeken
en te ontrafelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen krijgen kooiverrijking. Het lijden van de dieren wordt geminimaliseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren door ze te verdoven voor de meeste behandelingen en pijnloos op te offeren voor
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum de analyse. Zo zijn ze van deze interventies geen gewaar.
te beperken.

746
Niet-technische titel van het project

Een nieuw, RNA-gebaseerd vaccin om huisstofmijt-specifieke allergische astma te
verkomen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

24 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, Allergie, huisstofmijt, allergeenspecifieke immuuntherapie, vaccin, preventie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we testen of een nieuw ontwikkeld vaccin, dat gebaseerd is op een
RNA molecule, de ontwikkeling van huisstofmijtspecifieke astma in muizen kan
voorkomen. Astma komt steeds vaker voor en treft wereldwijd al meer dan 300 miljoen
mensen. Omdat verwacht wordt dat dit aantal gevallen nog sterk zal blijven stijgen, is
het belangrijk om ook onderzoek te doen naar hoe we astma kunnen voorkomen en
hoe we blijvende tolerantie voor huisstofmijten kunnen opwekken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons meer kennis geven over hoe tolerantie voor huisstofmijten wordt
opgewekt, of kan worden opgewekt. Het project is in samenwerking met een
farmaceutisch bedrijf. Als een sterk effect van het vaccin wordt bekomen, kan zelfs in
samenwerking met het bedrijf beslist worden om het in klinische studies te testen. In dit
geval kan het uiteindelijk aanleiding geven tot een nieuwe behandeling om
astmasymptomen in mensen te voorkomen of te verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

429

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 dieren is licht. We zullen de dieren allergisch maken voor huisstofmijt,
om dan te onderzoeken of de allergie verhinderd kan worden door toediening van het
vaccin. Huisstofmijt zal toegediend worden onder verdoving, en het vaccin door een
injectie in de spier (dit is licht pijnlijk voor de muizen). De astma die wordt opgewekt is
relatief mild en de dieren hebben hier weinig last van. Daarna worden de dieren
opgeofferd om alle analyses te kunnen uitvoeren, ofwel via injectie van een overdosis
verdovingsmiddel, ofwel via cervicale dislocatie, de meest snelle en pijnloze
euthanasiemetode.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex en kunnen met
geen mogelijkheid volledig nagebouwd worden in celculturen. Voor immunologische
studies is het daarom noodzakelijk om met levende dieren te werken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse weten we
hoeveel muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op een statistisch significante
wijze te kunnen aantonen. We gebruiken het minimaal aantal dieren dat hiervoor nodig
is en zijn enkel geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.

3.Verfijning (maximaal 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 worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat het
immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont en resultaten bij muizen
dus vaak translationeel zijn naar de menselijke situatie. Omdat muizen zo vaak voor
deze doelstelling gebruikt worden, zijn er bovendien veel tools beschikbaar om het
immuunsysteem van muizen tot in de details te onderzoeken en te ontrafelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen krijgen kooiverrijking. Het lijden van de dieren wordt geminimaliseerd door
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ze te verdoven voor de meeste behandelingen en pijnloos op te offeren voor de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
analyse. Zo zijn ze van deze interventies geen gewaar.
minimum te beperken.

747
Niet-technische titel van het project

De rol van NKT cel activatie in NAFLD/NASH

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

NKT cellen, NAFLD, NASH, fibrose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De doelstelling van dit project is om na te gaan in welke mate de mogelijke
activatie van NKT cellen door hepatocyten of macrofagen bij leververvetting een
rol speelt bij de ontwikkeling van NAFLD en NASH (niet-alcoholische
steatohepatitis), met een focus op het ontstaan van leverfibrose.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 blijkt dat NKT cel activatie door hepatocyten of macrofagen een belangrijke
rol speelt in de ontwikkeling van NASH, biedt dit mogelijks nieuwe therapeutische
targets.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

de muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen een westers dieet (veel vet, veel cholesterol en veel suiker)
krijgen en als gevolg daarvan leververvetting ontwikkelen. Er wordt een matige
ernstgraad van lijden verwacht. De muizen zullen in de finale fase van het
experiment opgeofferd worden via cervicale dislocatie.

Het is niet mogelijk om een waarheidsgetrouw diervrij model te gebruiken dat
zowel de complexe metabole processen ten gevolge van het westers dieet als de
interactie tussen hepatocyten en de immuuncellen als de ontwikkeling van
leverfibrose simuleert.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal gebruikte muizen werd gekozen op basis van onze ervaring met deze
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk knockoutmodellen.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 gekozen omdat hiervoor de benodigde genetische
knockoutmodellen aanwezig zijn, alsook omdat hiervoor een successvol
ziektemodel voor levervetting op punt staat.

Het volgen van een westers dieet wordt niet verwacht om te leiden tot ernstig
lijden. De muizen zullen frequent gewogen en gemonitord worden om het
ontstaan van eventuele complicaties zoals het ontwikkelen van hepatocellulair
carcinoom op te sporen.

748
Niet-technische titel van het project

De rol van glucocorticoid resistentie en lactaat in sepsis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Sepsis, Glucocorticoid receptor, Ketonbodies, glucocorticoiden, lactaat

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we de het ontstaan van glucocorticoid resistente tijdens sepsis beter
begrijpen en kijken hoe we dit kunnen opheffen om verhoogde overlevingskansen te bekomen.
Anderzijds willen we ook nagaan hoe lactaatproductie een rol speelt bij sepsis lethaliteit.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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 gevolgen van de glucocorticoid resistentie beter te begrijpen en therapeutische
opties te voorzien om lactaat gemedieerde toxiciteit te voorkomen in sepsis.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 354
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We maken gebruik van het CLP model, welke polymicrobiële sepsis uitlokt in de muizen. 6 of
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 geïnjecteerd met lactaat welke een lichte pijn
veroorzaakt voor de muis.
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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde artikels, kunnen we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
nutteloze proefdierexperimenten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen het
immuunsysteem tussen mens en muis. Daarnaast biedt het gebruik van muizen ook de
mogelijkheid om sepsis onderzoek uit te voeren in een genetisch gemanipuleerde achtergrond.

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.

749
Niet-technische titel van het project

De rol van in de long gelokaliseerde macrofagen in de ontwikkeling van long
metastasen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

60 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

type-2 inflammation, cancer metestasis,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we de rol van lokale macrofagen in de long op het ontstaan
van long metastsen onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten de rol van lokale macrofagen in de long bij het
ontstaan van metastasen op te helderen. Deze kennis kan implicaties hebben
voor de behandeling van specifieke groepen kankerpatienten, alsook
bijdragen aan de kennis omtrent het ontstaan van metastasen in verschillende
organen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Muis: 3330

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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: 2232 muizen) te zijn. Bij
muizen die geinjecteerd worden met kankercellen kan het lijden oplopen naar
P2 (1044 muizen), door de groei van een primaire tumor of het ontstaan van
metastasen in de longen. In sommige gevallen is het experiment terminaal (54
muizen). Op het einde van elk experiment zullen de muizen geëuthanaseerd
worden door middel van 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)

Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten waarbij dit aantal voldoende bleek te zijn, dit in samenspraak
met een power-analyse.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De rol van transcriptiefactor HNF4α in sepsis en de oorzaak van zijn functieverlies.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Sepsis, HNF4α, FFAs (vrije vetzuren), hepatocyt differentiatie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van dit project is om de rol van transcriptiefactor HNF4α in sepsis aan te tonen,
alsook potentiële mechanismen van zijn functieverlies in sepsis te onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Sepsis wordt de dag van vandaag beschouwd als 1 van de meest urgente unmet medical
needs. De reden hiervan is dat er wereldwijd 49 miljoen mensen getroffen worden door
sepsis, waarvan er 11 miljoen sterven (4 miljoen kinderen), wat overeenkomt met 20% van
het totaal aantal doden. De huidige behandelingen zijn voornamelijk ondersteunend, en vele
clinical trials met immunomodulatorische therapieën faalden in het verleden. We hebben
reeds aangetoond dat hepatocyt PPARα levels, TF betrokken in vetzuuroxidatie en
ketogenese, gradueel afneemt in sepsis. Met dit project willen we de link tussen HNF4α
deficiëntie en PPARα deficiëntie in sepsis aantonen, alsook potentiële mechanismen die
leiden tot HNF4α loss-of-function onderzoeken, met als doel nieuw targets voor interventie te
identificeren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

666 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?

Het CLP model wordt beschouwd als de gouden standaard voor sepsis waardoor de
gevolgen als ernstig kunnen beoordeeld worden. Handelingen zoals IV injectie, IP injectie,
bloedafname via retro-ocular bleeding (na verdoving met isofluraan) hebben beperkte
negatieve gevolgen waardoor de graad van ernst als licht kan beschouwd worden. De
muizen zullen na het project geëutanaseerd worden via cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Diermodellen 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.
Muizen zijn vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen
het immuunsysteem tussen mens en muis. Daarnaast biedt het gebruik van muizen ook de
mogelijkheid om sepsis onderzoek uit te voeren in een genetisch gemanipuleerde
achtergrond.
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.

751
Niet-technische titel van het project

De rol van het IRE1b eiwit in de regulatie van Mtp mRNA

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2024
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

unfolded protein response, epithelial cells, intestinal homeostasis, NKT cells

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project zullen we de rol van de unfolded protein respons (UPR) in het darm
immuunsysteem onderzoeken. Meer specifiek willen we nagaan hoe de UPR
sensor IRE1b, uniek geëxpresseerd in darm epitheel cellen, de signaalweg voor
lipide antigen presentatie naar NKT cellen reguleert.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 darm epitheel cellen worden continu blootgesteld aan antigenen afkomstig van
microben en voedsel. Daarom spelen ze een belangrijke rol in de darm immune
homeostase en in het vermijden van inflammatoire darmziektes. Hoe bepaalde
antigenen gepresenteerd worden en hoe dit gereguleerd wordt is momenteel
onvoldoende gekarakteriseerd, maar het ER eiwit IRE1b zou hier een rol in
kunnen spelen. Het beter begrijpen van IRE1b's functie in de darm epitheel cellen
en zijn rol in NKT cel activatie, zal ons meer inzicht geven over zijn rol in de darm
homeostase.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

128

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen zullen op een dieet met hoog vetgehalte geplaatst worden, en de
verwachte negatieve effecten zijn licht. We verwachten geen ernstige effecten in
onze muizen terwijl ze dit dieet toegediend krijgen, maar mochten we ernstige
stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen tijdens dan zullen deze
onmiddelijk geëuthanaseerd worden om ernstig lijden te voorkomen. Kort voor het
einde van de proef zal bloed geïsoleerd worden uit de staart maar dit zal zo snel
en efficient mogelijk gebeuren om stress te minimalizeren. De muizen zullen op
het einde van de proef geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie, dit is de
snelste manier en zal tot het minste stress leiden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het effect van een dieet op de regulatie van intestinale Mtp expressie is
onmogelijk na te bootsen in een niet-dierlijk model.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van gepubliceerde studies en eigen ervaring met dit type metabole
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk studies stellen we zo klein mogelijke groepen samen. Elk experiment wordt
geëvalueerd vooraleer een herhalingsexperiment wordt uitgevoerd en indien
proefdieren gebruikt worden.
mogelijk zullen de groepen nog verkleind worden om enkel het minimum aan
dieren te gebruiken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 een bepaald gen afwezig is. Het
immuunsysteem van muizen leunt ook relatief dicht aan bij dat van mensen.

We zullen de muizen 2 keer per week opvolgen en hun kooien verrijken. Ook
zullen we maximum 4 muizen per kooi plaatsen in plaats van de gebruikelijk 5-6,
zodat hun gewichtstoename niet meteen tot een gevoel van overbevolking leidt

752
Niet-technische titel van het project

Longcellen en papaïne-immuniteit

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

astma, allergenen, immunologie, T- cell, papaine

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Inzicht hebben in de activiteit van specifieke long celtypen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van papaïne-specifiek allergisch astma

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Beter inzicht in de verschillende factoren die papaine-specifiek astma in de hand
werken, zullen helpen bij het ontwikkelen van meer efficiente therapieën en
vaccins.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen, Mus musculus

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Muizen, 349 totaal

In het kader van de handelingen die met de dieren
Blootstelling aan allergenen heeft geen significante invloed op de muizen en we
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
verwachten matig ongemak als gevolg van de experimentele acties. Alle muizen
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
worden geëuthanaseerd na het project door vergassing met CO2.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Weefselkweek of in vitro systemen kunnen de complexiteit van het
immuunsysteem in de gastheer niet repliceren, vooral op het niveau van het
bestuderen van moleculaire en cellulaire interacties zoals hier beschreven.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

De vooropgestelde grootte van de experimentele groepen is gebaseerd op
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische berekeningen. Op die manier maken we gebruik van een zo min
mogelijk aantal muizen om toch statistisch significante verschillen tussen de
proefdieren gebruikt worden.
groepen op te pikken.
3.Verfijning (maximaal 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 muis is al jaren de gouden standaard voor het bestuderen van immunologische
responsen, aangezien deze vergelijkbaar zijn met de respons die bij mensen
worden gezien. Door het gebruik van genetisch gemanipuleerde muizen als
modelsysteem kunnen we menselijke ziekten gemakkelijk nabootsen en diverse
moleculaire en cellulaire factoren bestuderen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Alle muizen zullen nauwkeurig worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat hun
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gezondheid en welzijn gehandhaafd blijven. Waar nodig worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum verdoofd en krijgen ze pijnverlichting indien invasieve technieken vereist zijn.
te beperken.
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Niet-technische titel van het project

Hoe biodiversiteit de gezondheid van bosdieren en het risico op ziektes kan beinvloeden.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

01/01/2020-31/12/2025
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Biodiversiteit, ecosysteemmultifunctionaliteit; bosecologie; stress; gastheer-pathogeen dynamiek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de ja
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project streeft naar een beter begrip van de wijze waarop de mate van multifunctionaliteit van bossen,
gestuurd door boomsoortendiversiteit, stress-gemedieerde gastheer-pathogeen dynamieken beïnvloedt in een
breed spectrum aan vertebraten. Daartoe worden veldobservaties in geselecteerde bossen in België uitgevoerd
om (1) de conditie en gezondheid van individuele vogels en zoogdieren te bepalen, (2) de prevalentie van
pathogenen in kaart te brengen. Aan de hand van geavanceerde statistische en mechanistische modellen die
toelaten om resultaten te generaliseren zal worden getest op welke manier de interrelaties tussen
bosbiodiversiteit en -multifunctionaliteit, de conditie en gezondheid van dieren en de dynamiek van pathogenen
zich tot elkaar verhouden.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Momenteel vindt een biodiversiteitscrisis plaats die gepaard gaat met een ongeziene extinctiegolf. Voorgaand
onderzoek toonde het bestaan van wisselwerkingen aan tussen de biodiversiteit, het functioneren van
ecosystemen, en de productie van ecosysteemdiensten. Eén van dergelijke verbanden is die tussen
biodiversiteit en het voorkomen van ziekten, met name de vraag of gemeenschappen die gekarakteriseerd
worden door een hogere mate van biodiversiteit tevens resulteren in een verhoogde bescherming tegen
pathogenen. Dit project test daarom de hypothese dat lagere stressniveaus van gastheersoorten in meer
diverse, beter functionerende bossen resulteren in een lagere vatbaarheid voor pathogenen. De verkregen
inzichten van dit project zijn relevant voor het beheer van bosgebieden, en kunnen gebruikt worden voor het
opstellen van richtlijnen met als doel het versterken van de biodiversiteit en het garanderen van belangrijke
ecosysteemdiensten, zoals het onder controle houden van pathogenen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

koolmees, pimpelmees, heggemus, groenling, roodborst, vink, merel, houtduif, winterkoning, zanglijster,
bosmuis, rosse woelmuis, dwergspitsmuis, bosspitsmuis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

15 individuen per soort per bos (25 bossen) dus in totaal 375 individuen 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.

Alle geplande metingen verlopen volgens routineprotocols, met maximaal een lichte impact op de dieren. Het
opmeten van de morfologische parameters komt overeen met standaard veldecologische metingen die al
uitgevoerd worden in het kader van andere onderzoeksprojecten. Het nemen van bloedstalen (vogels &
zoogdieren) en de cloacal en pharygeal swabs (vogels) zullen licht ongemak veroorzaken, maar ook deze
handelingen maken deel uit van ornithologische methoden waarvan aangetoond is dat ze zonder impact
kunnen gebruikt worden (e.g. Teyssier et al. 2020 Proc Roy Soc B:rspb.2019.2182). Na de metingen worden
die dieren terug losgelaten op de plaats waar ze gevangen werden.

De ontoereikende kennis over de fundamentele mechanismen die aan de grondslag liggen van de relatie
tussen biodiversiteit, individuele conditie en gezondheid, en de prevalentie van pathogenen is een van de
belemmeringen voor het formuleren van inclusieve management strategieën voor (bos)biodiversiteit. Dit project
wil net die kennishiaat (helpen) dichten, en daarvoor zijn metingen op een groot aantal in het wild levende
dieren onontbeerlijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Per soort en per gebied wordt slechts een klein aantal vogels opgemeten (15, wat dicht bij de minimum sample
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk sizes voor phenotypic stress proxies ligt zoals geanalyseerd door Van Dongen (2001, J Evol Biol 12: 547-550).
Dit kleine aantal per soort en gebied word gecompenseerd door de multi-soort aanpak hier gehanteerd,
proefdieren gebruikt worden.
waardoor resultaten niet afhankelijk zijn van de specifieke ecologie of situatie van een individuele soort.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze soorten werdeng gekozen omdat (1) ze typische bossoorten zijn die hun levenscyclus grotendeels of
volledig in bosgebieden doorbrengen en dus afhankelijk zijn van de staat van die bossen, (2) ze in voldoende
densiteiten voorkomen om in voldoende aantallen gevangen te kunnen worden in een korte tijd, (3) het soorten
zijn waar de betrokken onderzoeksgroepen kunnen bogen op een jarenlange ervaring in het vangen en
opmeten van deze soorten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De metingen voorgesteld in dit project laten geen blijvende schade na bij de dieren. Stress zal worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren geminimaliseerd doordat de metingen onmiddellijk na het vangen zullen worden uitgevoerd, dieren zullen in
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum verduisterde katoennen zakjes worden gehouden omdat de verminderde zichtbaarheid stressreducerend werkt.
te beperken.

754
Niet-technische titel van het project

Het beoordelen van nieuwe modellen om leverfibrose bij muizen te induceren en hierin
levermacrofagen te bestuderen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lever, fibrose, macrofagen, NAFLD, NASH

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Een nieuwe subset van hepatische macrofagen, voornamelijk gevonden in fibrotische gebieden van
de lever, is onlangs beschreven in het muismodel van NAFLD / NASH. De functie van deze nieuwe
subset blijft grotendeels onbekend. Om hier licht op te werpen, zullen we gebruik maken van het
Carbon Tetrachloride-model van leverfibrose om de relatie tussen deze macrofagen en de
ontwikkeling van fibrose te onderzoeken. Dit kan op zijn beurt leiden tot de ontwikkeling van
therapeutische middelen om NASH te bestrijden bij patiënten met leverfibrose.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Een nieuw beschreven populatie van hepatische
macrofagen lijkt te correleren met fibrotische afzetting en
dus met de progressie van NAFLD naar NASH. Op basis
daarvan kunnen we de rol die deze macrofagen spelen bij
de progressie van de ziekte beter begrijpen en zo
mechanismen ontrafelen die leiden tot mogelijks nieuwe
therapieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 120 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject.

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

De meeste procedures zijn pijnloos voor de muizen en zullen weinig ongemak veroorzaken, enkel
matig lijden. Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie via pentobarbital of CO2. We
verwachten geen periode van langdurige pijn, maar als we stress- of pijnsymptomen bij de muizen
waarnemen, worden ze onmiddellijk geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Leverfibrose is een belangrijk kenmerk van de progressie van NAFLD naar NASH. Het kunnen
bestuderen van cellen in de lever is essentieel om de mechanismen die ten grondslag liggen aan
de ontwikkeling van fibrose te begrijpen. Residentiële levercellen hebben zeer verschillende
genexpressieprofielen en -functies. Bovendien is aangetoond dat wanneer deze cellen uit hun
weefsels worden verwijderd en in vitro worden gekweekt, ze hun weefselspecifieke genexpressie
verliezen. Het is daarom cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren.
We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten en daardoor konden we het
aantal muizen minimaliseren om statistisch relevante onderzoeken uit te voeren. De gebruikte
protocollen zijn al goed beschreven in de literatuur en zijn al betrouwbaar, zodat ook het aantal
muizen tot een minimum kan worden beperkt.
Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van levercellen van muizen. De
protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en
pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze
wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde
protocollen die zo minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
hierbij gewogen.
minimum te beperken.
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Niet-technische titel van het project

De rol van hypoxie en HIF in een polymicrobieel sepsis muismodel

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2021
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Sepsis, hypoxie, HIF, GR, PPARa

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van deze studie is om de rol van hypoxie en de activatie van HIFs te bestuderen in
een sepsis conditie en zijn invloed te bepalen op de malfunctie van de GR en PPARa.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 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 gevolgen van de HIF activiteit beter te begrijpen en therapeutische opties te
voorzien in sepsis.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 2088
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De gevolgen van ons CLP model worden als ernstig beoordeeld. Bij de opvolging van
overlevingsexperimenten zullen de muizen op basis van de humane eindpunten
geëuthanaseerd worden via cervical dislocatie. Voor orgaanisolatie worden de muizen
verdoofd door middel van ketamin xylazin, gevolgd door cervicale dislocatie na de staalname.

Diermodellen 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Op basis van experimenten beschreven in verschillende gepubliceerde artikels, kunnen we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
nutteloze proefdierexperimenten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 vaak het modelorganisme bij zoogdieren. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen het
immuunsysteem tussen mens en muis. Daarnaast biedt het gebruik van muizen ook de
mogelijkheid om sepsis onderzoek uit te voeren in een genetisch gemanipuleerde achtergrond.

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.

756
Niet-technische titel van het project

Studie naar de tumor onderdrukkende capaciteiten van ADAR1 Zα-domein
gemuteerde muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

01/03/2019 - 01/03/2023 (4jaar)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ADAR1, B16 OVA melanoma model, Z-conformatie, nucleinezuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bepalen of de geblokkeerde ADAR1 - Z-nucleinezuur interacties in ADAR1 Zαdomein gemuteerde muizen en bijbehorende milde type I interferon respons leidt
tot toegenomen tumor onderdrukkende capaciteiten.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Wanneer geblokkeerde ADAR1 - Z-nucleinezuur interacties en bijbehorende milde
type I interferon respons leidt tot toegenomen tumor onderdrukkende capaciteiten
opent dit de mogelijkheid om de effictiviteit van bestaande chemotherapie te
verhogen via farmacologische inhibitie van ADAR1 - Z-nucleinezuur interacties.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

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?

40 muizen (P2-matig lijden): Deze muizen worden subcutaan ingespoten met B16
OVA melanoma cellen. Tumor groei zal om de dag gemeten worden en de muizen
zullen geeuthaniseerd worden via cervivale dislocatie of CO2 inhalatie zodra de
tumor >20% van het lichaamsgewicht omvat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De complexiteit van de cel-cel interacties (invloed van spontaan type I interferon
producerende DCs op hun T-cel priming eigenschappen en de daaropvolgende
respons richting B16 OVA melanoma cellen) maakt het niet mogelijk om dit proces
in zijn totaliteit na te bootsen in dierloze modellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Het aantal muizen wordt zo laag mogelijk gehouden om voldoende proefdieren per
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk groep te includeren zonder in te boeten aan statistische significantie. Ook wordt
het bepalen van tumor grootte gedaan door 1 ervaren onderzoeker om de variatie
proefdieren gebruikt worden.
binnen een groep zo klein mogelijk te houden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt
om proeven te doen in dieren waarin bepaalde mutaties aanwezig zijn (i.e. ADAR1
Zα-domein). Verder zijn er in de faciliteit ook meer experimentele tools
beschikbaar om het immuunsysteem te bestuderen (Flow cytometry, RT-qPCR,
histology).

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Tijdens het uitvoeren van de experimenten zal de algemene gezondheidstoestand
van de muizen (lichaamsgewicht, tumor grootte) op regelmatige tijdstippen worden
nagegaan. Wanneer het humane eindpunt wordt bereikt zal het lijden gestopt
worden door middel van euthanasie van de muizen.

757
Niet-technische titel van het project

Beoordeling van CDA-HFD als een model om NAFLD en NASH bij muizen te induceren

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Lever, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer en meer voor in
onze westerse samenleving. Opstapeling van vetten in de lever leidt vaak tot steatose (NAFLD) en dit
kan verder evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Er zijn momenteel geen
therapieën beschikbaar voor deze patiënten, wat gedeeltelijk te wijten is aan het gebrek aan goede
diermodellen die de verschillende stadia van de menselijke ziekte getrouw recapituleren. In deze
studie stellen we enkele snelle modellen voor die kunnen gebruikt worden in mechanistische studies.
We willen deze tevens vergelijken met het huidig maar langdurig model dat momenteel in gebruik is.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Als we een efficiënter model van NAFLD en NASH ontwikkelen, verminderen we niet alleen de tijd die
muizen nodig hebben in experimentele omstandigheden, we kunnen ook de mechanismen achter
NASH-progressie bestuderen. Dit zal op zijn beurt leiden tot de ontwikkeling van therapeutische
middelen om NASH te bestrijden bij patiënten met lever steatose.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 72 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject.

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

De meeste procedures zijn pijnloos voor de muizen en veroorzaken weinig ongemak, slechts licht
lijden (P1). Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie via CO2. We verwachten geen periode van
langdurige pijn, maar als we stress- of pijnsymptomen bij de muizen waarnemen, worden ze
onmiddellijk geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

NAFLD is een ziekte met meerdere stadia,startend als grotendeels asymptomatisch die verder kan
ontwikkelen tot inflammatie (NASH). Tot op heden zijn de mechanismen in deze ziekte grotendeels
ongekend. Met behulp van een diermodel kunnen we de ziekteprogressie in de lever tijdens
verschillende stadia beoordelen. In staat zijn om cellen in de lever te onderzoeken, is essentieel om
de mechanismen in NAFLD te begrijpen. Residentiële levercellen hebben zeer verschillende
genexpressieprofielen en tevens functies (Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter
onduidelijk welke signalen de expressie van deze genen induceren. Bovendien is aangetoond dat
wanneer deze cellen uit hun weefsels worden verwijderd en in vitro worden gekweekt, ze hun
weefselspecifieke genexpressie verliezen (Gosseli et al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om
complexe metabole symptomen zoals leversteatose of diabetes in vitro na te bootsen. Het is daarom
cruciaal om deze studie in vivo uit te voeren
We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten en daardoor konden we het aantal
muizen minimaliseren om statistisch relevante onderzoeken uit te voeren. De gebruikte protocollen
zijn al goed beschreven in de literatuur en zijn al betrouwbaar, zodat ook het aantal muizen tot een
minimum kan worden beperkt.
Muizen zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van levercellen van muizen. De
protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en
pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk
vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocollen die zo
minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen hierbij
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
gewogen,
minimum te beperken.

758
Niet-technische titel van het project

Een nieuw, RNA-gebaseerd vaccin om huisstofmijt-specifieke allergische astma te
voorkomen-deel II

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

36 maanden
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, Allergie, huisstofmijt, allergeenspecifieke immuuntherapie, vaccin, preventie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we testen of een nieuw ontwikkeld vaccin, dat gebaseerd is op een
RNA molecule, de ontwikkeling van huisstofmijtspecifieke astma in muizen kan
voorkomen. Astma komt steeds vaker voor en treft wereldwijd al meer dan 300 miljoen
mensen. Omdat verwacht wordt dat dit aantal gevallen nog sterk zal blijven stijgen, is het
belangrijk om ook onderzoek te doen naar hoe we astma kunnen voorkomen en hoe we
blijvende tolerantie voor huisstofmijten kunnen opwekken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons meer kennis geven over hoe tolerantie voor huisstofmijten wordt
opgewekt, of kan worden opgewekt. Het project is in samenwerking met een
farmaceutisch bedrijf. Als een sterk effect van het vaccin wordt bekomen, kan zelfs in
samenwerking met het bedrijf beslist worden om het in klinische studies te testen. In dit
geval kan het uiteindelijk aanleiding geven tot een nieuwe behandeling om
astmasymptomen in mensen te voorkomen of te verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

582

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 dieren is licht voor bijna alle dieren. We zullen de dieren allergisch
maken voor huisstofmijt, om dan te onderzoeken of de allergie verhinderd kan worden
door toediening van het vaccin. Huisstofmijt zal toegediend worden onder verdoving, en
het vaccin door een injectie in de spier (dit is licht pijnlijk voor de muizen). De astma die
wordt opgewekt is relatief mild en de dieren hebben hier weinig last van. In twee
experimenten zullen we ter controle een groep muizen behandelen met een ander type
behandeling waarvan gekend is dat het tot een matig ongemak lijdt. Daarna worden de
dieren opgeofferd om alle analyses te kunnen uitvoeren, ofwel via injectie van een
overdosis verdovingsmiddel, ofwel via cervicale dislocatie, de meest snelle en pijnloze
euthanasiemetode.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex en kunnen met
geen mogelijkheid volledig nagebouwd worden in celculturen. Voor immunologische
studies is het daarom noodzakelijk om met levende dieren te werken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse weten we hoeveel
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op een statistisch significante wijze te
kunnen aantonen. We gebruiken het minimaal aantal dieren dat hiervoor nodig is en zijn
proefdieren gebruikt worden.
enkel geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.
3.Verfijning (maximaal 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 worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat het
immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont en resultaten bij muizen dus
vaak translationeel zijn naar de menselijke situatie. Omdat muizen zo vaak voor deze
doelstelling gebruikt worden, zijn er bovendien veel tools beschikbaar om het
immuunsysteem van muizen tot in de details te onderzoeken en te ontrafelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen krijgen kooiverrijking. Het lijden van de dieren wordt geminimaliseerd door ze
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren te verdoven voor de meeste behandelingen en pijnloos op te offeren voor de analyse. Zo
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum zijn ze van deze interventies geen gewaar.
te beperken.

759
Niet-technische titel van het project

Een nieuw, RNA-gebaseerd vaccin om huisstofmijt-specifieke allergische astma te
voorkomen - deel III

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

36 maanden
Er zal een RA zijn op het einde vh experiment

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, Allergie, huisstofmijt, allergeenspecifieke immuuntherapie, vaccin, preventie

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we testen of een nieuw ontwikkeld vaccin, dat gebaseerd is op een RNA
molecule, de ontwikkeling van huisstofmijtspecifieke astma in muizen kan voorkomen.
Astma komt steeds vaker voor en treft wereldwijd al meer dan 300 miljoen mensen. Omdat
verwacht wordt dat dit aantal gevallen nog sterk zal blijven stijgen, is het belangrijk om ook
onderzoek te doen naar hoe we astma kunnen voorkomen en hoe we blijvende tolerantie
voor huisstofmijten kunnen opwekken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons meer kennis geven over hoe tolerantie voor huisstofmijten wordt
opgewekt, of kan worden opgewekt. Het project is in samenwerking met een farmaceutisch
bedrijf. Als een sterk effect van het vaccin wordt bekomen, kan zelfs in samenwerking met
het bedrijf beslist worden om het in klinische studies te testen. In dit geval kan het
uiteindelijk aanleiding geven tot een nieuwe behandeling om astmasymptomen in mensen
te voorkomen of te verminderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

462

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 dieren is licht. We zullen de dieren allergisch maken voor huisstofmijt, om
dan te onderzoeken of de allergie verhinderd kan worden door toediening van het vaccin.
Huisstofmijt zal toegediend worden onder verdoving, en het vaccin door een injectie in de
spier (dit is licht pijnlijk voor de muizen). De astma die wordt opgewekt is relatief mild en de
dieren hebben hier weinig last van. Daarna worden de dieren opgeofferd om alle analyses
te kunnen uitvoeren, via injectie van een overdosis verdovingsmiddel, via CO2-inademing,
of via cervicale dislocatie, de meest snelle en pijnloze euthanasiemetode (afhankelijk van
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.

Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex en kunnen met geen
mogelijkheid volledig nagebouwd worden in celculturen. Voor immunologische studies is het
daarom noodzakelijk om met levende dieren te werken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse weten we hoeveel
muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op een statistisch significante wijze te
kunnen aantonen. We gebruiken het minimaal aantal dieren dat hiervoor nodig is en zijn
enkel geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.

3.Verfijning (maximaal 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 worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat het immuunsysteem
van muis en mens veel parallellen vertoont en resultaten bij muizen dus vaak translationeel
zijn naar de menselijke situatie. Omdat muizen zo vaak voor deze doelstelling gebruikt
worden, zijn er bovendien veel tools beschikbaar om het immuunsysteem van muizen tot in
de details te onderzoeken en te ontrafelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De muizen krijgen kooiverrijking. Het lijden van de dieren wordt geminimaliseerd door ze te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verdoven voor de meeste behandelingen en pijnloos op te offeren voor de analyse. Zo zijn
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
ze van deze interventies geen gewaar.
minimum te beperken.

760
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de mechanismen die beschermen tegen bacteriele infectie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

4 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

infectie, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Het inflammasoom signalisatienetwerk is van cruciaal belang voor ontstekingsreacties en de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke activatie van een gepaste immuunrespons bij een bacteriele infectie. Het eiwit Pyrin activeert het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
eiwit caspase-1, en dit werd recent geidentificeerd als zijnde belangrijk hiervoor. Het is echter nog
1000 karakters)
niet geweten hoe caspase-1 exact werkt in de verschillende celtypes en weefsels betrokken in antibacteriele reacties. In deze studie onderzoeken we de mechanismen waarmee caspase-1 is
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Eerdere studies hebben aangetoond dat Pyrin/caspase-1 signaaltransductie nodig is voor de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke bescherming tegen bacteriele infecties. Het verbeteren van de expressie en/of de functie van het
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project Pyrin eiwit kan dan ook een veelbelovende strategie zijn om deze infecties te behandelen. Hiervoor
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal is het echter noodzakelijk om de mechanismen te ontrafelen die Pyrin gebruikt om infecties tegen te
1000 karakters)
gaan.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

muizen, maximaal 270

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

Een infectie model zal worden getest op muizen om na te gaan of caspase-1 een belangrijke rol
speelt in het ontstaan van deze ziekten. Afhankelijk van het genotype model zullen de muizen lichte
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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De regulatie van infecties 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Statistische testen hebben bepaald wat het minimum aantal dieren is noodzakelijk om het
experiment goed te kunnen uitvoeren.

Verklaar de maatregelen die 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 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).

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 caspase-1
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.

761
Niet-technische titel van het project

De rol van Paneth cellen in de bescherming van zink in een E.coli muismodel voor
speendiarree bij biggen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

3 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Paneth cellen, zink, speendiarree, E.coli, ETEC, biggen, sepsis, hittegevoelig enterotoxine (LT)

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Speendiarree bij biggen, veroorzaakt door de enterotoxigene E.coli (ETEC), leidt tot een groot
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke economisch verlies in de varkensindustrie. Momenteel wordt speendiarree voorkomen met zink,
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal maar vanaf 2022 zal dit verboden worden. Om een efficiënt alternatief te vinden, moet het
1000 karakters)
werkingsmechanisme van zink ontrafeld worden. Hiervoor wordt een ETEC muismodel opgezet,
leidend tot diarree. In het TNF-geïnduceerde systemische inflammatoire respons syndroom
(SIRS) model wordt door onze groep ook een sterke zink bescherming gezien en hierbij lijken
vooral de Paneth cellen (PCs) een cruciale rol te spelen. Naar analogie wordt in het ETEC
model dus vooral de rol van PCs in de pathogenese van ETEC en de zink bescherming
onderzocht. Dit wordt gedaan op basis van kleuringen op ileum coupes en via RNAseq/qPCR
op gesorteerde PCs. Verder zal ook onderzocht worden of de pathogenese in het ETEC model
gebeurt via TNF, IFNg of via het hittelabiele enterotoxine (LT) via verschillende mutante
muizen.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit onderzoek draagt bij tot meer inzicht in het werkingsmechanisme van zink in (speen)diarree.
Eenmaal het beschermende mechanisme van zink achterhaald is, kan het zeker bijdragen tot
het vinden van een efficiënt alternatief voor zinkoxide tegen speendiarree bij biggen. Dit is
noodzakelijk door het verbod van zinkoxide in de varkensindustrie vanaf 2022.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Muis, 918

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

Voor het WT ETEC model die in dit dossier bestudeerd zal worden, zal diarree geïnduceerd
worden en deze procedures vallen onder de categorie matig tot ernstig. Het model waarbij
mutante ETEC gebruikt worden die het hittelabiele enterotoxine missen, zullen ook diarree
induceren en een matige tot ernstige graad van ernst veroorzaken. Hier wordt echter een
kleinere graad van ernst verwacht ten opzichte van het WT ETEC model die het hittelabiele
enterotoxine wel geeft. 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.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

In vivo experimenten zijn in dit onderzoek onmisbaar, enerzijds omdat ETEC leidt tot een
systemische productie van TNF en IFNg en anderzijds omdat het doel is om specifiek het effect
te onderzoeken op Paneth cellen en hierbij nog geen geïmmortaliseerde lijn van bestaat.
Daarom zijn we dus genoodzaakt om de experimenten in vivo op muizen uit te voeren en
nadien de Paneth cellen te isoleren.
De hoeveelheid aan muizen dat wordt gebruikt per proef is gebaseerd op voorgaande en reeds
gepubliceerde proeven die het minimaal aantal muizen aantonen die nodig zijn om significante
data te bekomen.

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen worden gekozen wegens de praktische aard van deze soort en wegens de
voorgeschiedenis met muis-inflammatiemodellen (TNF-geïnduceerd SIRS model) in ons labo
waarmee de analogie gemaakt wordt in dit onderzoek. Bovendien bevinden specifieke mutante
muis stammen zich in het labo die nodig zijn voor dit onderzoek en is het ook relatief makkelijk
om nieuwe mutante stammen aan te maken.

Verklaar de maatregelen die 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 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 ge-euthanaseerd
dmv cervicale dislocatie. Daarnaast wordt ook de beweeglijkheid en gewichtsverlies (meer dan
20%, cervicale dislocatie) dagelijks gecontroleerd.

762
Niet-technische titel van het project

Studie van specifieke bacteriën, afkomstig van patiënten met darmkanker, in een nieuw
muismodel van dikkedarmkanker

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)

24 maanden
ja, op het einde van het project

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Darmkanker (CRC) gaat vaak gepaard met een aanrijking van Fusobacterium nucleatum en
adherent invasive E. coli (AIEC) stammen op de aangetaste epithelia. De ethiologie van deze
CRC-geassocieerde bacteriën is nog onduidelijk, i.e. betreft de aanrijking louter een
herkenning en associatie na inflammatie, of is er ook een causaal verband tussen CRC
ontwikkeling en de infectie van deze bacteriën? In dit project wensen we een diermodel op te
stellen dat het belang van adhesie en genotoxine productie nagaat in de associatie van AIEC
stammen en Fusobacterium nucleatum met CRC.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

darmkanker, E. coli, adhesie, genotoxine, F. Nucleatum

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het belang van AIEC stammen en Fusobacterium nucleatum in de ontwikkeling en voorzetting
van CRC, en de kennis van de contributie van genotoxine productie en aanhechting van AIEC
stammen op het darmweefsel kan aanleiding geven tot nieuwe diagnostische, therapeutische
en profylactische toepassingen. Met gerichte inhibitoren van de adhesines en genotoxines
zouden specifiek deze AIEC stammen verwijderd kunnen worden bij bij personen met een
verhoogd risico op CRC ontwikkeling. Recent kon aangetoond worden dat een dergelijke antiadhesieve strategie gericht een pathogeen kan verwijderen zonder aantasting van de gezonde
microbiota (Spaulding et al. 2017). Verder kan dit experiment aanleiding geven tot onderzoek
om de colonisatie van AIEC of Fusobacterium nucleatum te verhinderen in personen die
behoren tot een risicogroep.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

180

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

Bij infectie met CRC-geassocieerde AIEC of Fusobacterium nucleatum wordt verwacht dat de
dieren een versnelde ontwikkeling van CRC vertonen, met ernstige effecten voor de dieren.De
dieren worden niet hergebruikt en zullen geëuthanaseerd worden door cervical dislocatie of
met CO2 wanneer bloedafname vereist is.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het betreft een studie naar een bacteriëel infectiemodel waarbij de associatie en het causaal
verband tussen AIEC infectie en CRC ontwikkeling wordt nagegaan, en speciefiek de rol van
twee gekende adhesines (FimH, FmlH) die belangrijk zijn als colonisatiefactor in het
gastrointestinaal stelsel (Spaulding et al. 2017). Alsook, de specifieke bijdrage van het
genotoxine colibactin. De studie van hun belang in de AIEC - CRC associatie en ethiologie is
enkel mogelijk in de context van een in vivo infectiemodel. Eveneens, onderzoek naar het
causaal verband tussen Fusobacterium nucleatum en CRC ontwikkeling is enkel mogelijk in
een in vivo infectiemodel.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

In een eerste piloot studie werd reeds nagegaan wat het ziektebeeld is van een infectie met
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk een CRC-geassocieerde AIEC stam (CCR20), zowel in wildtype muizen als in een muis-model
dat aanleiding geeft tot spontane inflammatie-geïnduceerde CRC ontwikkeling.Op basis van
proefdieren gebruikt worden.
deze piloot kon het verloop en het effect van de infectie opgemaakt worden, en kon bepaald
worden wat het minimaal noodzakelijke aantal proefdieren is voor de studie naar het belang
van de twee AIEC adhesines tijdens een CCR20 of 11G5 infectie. Op basis van de piloot
studie werd ook bepaald hoeveel dieren nodig zullen zijn om het effect van een Fusobacterium
nucleatum infectie te onderzoeken.
3.Verfijning (maximaal 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 zijn een toegankelijk en goed gekend diermodel voor CRC. Het voorgestelde
muismodel is het meest verfijnd, aangezien dit het eerste model is dat spontane CRContwikkeling induceert, afhankelijk van het microbioom, wat uiterst relevant is voor de humane
ziekte. Het model heeft eveneens een goede voorspellende waarde naar het belang van
infecties met AIEC stammen in humane CRC patiënten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Verwacht wordt dat de muizen een versnelde ontwikkeling van CRC zullen ontwikkelen. Om
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren onnodig lijden te vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie bij
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum 20% gewichtsverlies.
te beperken.

763
Niet-technische titel van het project

Studie naar de antivirale immuun capaciteiten van ADAR1 Zα-domein gemuteerde
muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

01/03/2019 - 01/03/2023 (4jaar)
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ADAR1, encephalomyocarditis virus, Z-conformatie, nucleinezuren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bepalen of de geblokkeerde ADAR1 - Z-nucleinezuur interacties in ADAR1 Zαdomein gemuteerde muizen en bijbehorende milde type I interferon respons leidt
tot toegenomen antivirale immuun capaciteiten.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Wanneer geblokkeerde ADAR1 - Z-nucleinezuur interacties en bijbehorende milde
type I interferon respons leidt tot toegenomen antivirale immuun capaciteiten opent
dit de mogelijkheid om de effictiviteit van bestaande antivirale therapien te
verhogen via farmacologische inhibitie van ADAR1 - Z-nucleinezuur interacties.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

24

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

24 muizen (P1): Deze muizen worden intraperitoneaal ingespoten met
encephalomyocarditis virus. Gewichtsverlies zal dagelijks bepaald worden en de
muizen zullen geeuthaniseerd worden via cervivale dislocatie of CO2 inhalatie in
het geval het gewichtsverlies >20% van het initiele lichaamsgewicht omvat.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Er is geen alternatieve methode, de impact van de chronische antivirale staat
geobserveerd in ADAR1 Zα-domein gemuteerde muizen op hun antivirale immuun
capaciteiten kan niet in vitro bestudeerd worden.

Jarenlange ervaring in het lab met het uitvoeren van infectie proeven zorgt ervoor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dat de variatie binnen een groep zo klein mogelijk kan worden gehouden.
Gebaseerd op onze statistische test zal het aantal benodigde proefdieren per
proefdieren gebruikt worden.
groep op 10 kunnen worden gehouden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid biedt
om proeven te doen in dieren waarin bepaalde mutaties aanwezig zijn (i.e. ADAR1
Zα-domein). Verder zijn er in de faciliteit ook meer experimentele tools
beschikbaar om het immuunsysteem te bestuderen (Flow cytometry, RT-qPCR,
histology).

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Tijdens het uitvoeren van de experimenten zal de algemene gezondheidstoestand
van de muizen (lichaamsgewicht) op dagelijkse basis na worden gegaan. Wanneer
het humane eindpunt wordt bereikt zal het lijden gestopt worden door middel van
euthanasie van de muizen.

764
Niet-technische titel van het project

Bescherming tegen multi-orgaan falen door het blokkeren van ijzer-afhankelijke
celdood

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

2020-2023
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

multi-orgaan falen, celdood, ijzer, ferroptosis

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Onze voorgaande experimentele data suggereert dat ijzer-afhankelijke necrosis een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke belangrijke rol speelt in de cellulaire schade die optreedt in multi-orgaan falen. Wij
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal hebben een derde generatie aan inhibitoren ontwikkeld die ijzer-afhankelijke
1000 karakters)
necrosis op een zeer effectieve wijze blokkeert die we willen valideren in de context
van acuut multi-orgaan falen, ontstaan door een ijzer vergiftiging.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Onze derde generatie inhibitoren van ijzer-afhankelijke necrosis, zou een eerste stap
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke kunnen zijn naar therapeutische interventie in acuut multi-orgaan falen.
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

218

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

128 muizen zullen matige last overvinden, 90 muizen zullen ernstige last
ondervinden door langere opvolging gedurende 8 uur gedurende welke multi-orgaan
falen optreedt. Aan het einde van elk experiment wordt euthanasie uitgevoerd adhv
isofluraan gevolgd door cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Als eerste stap in de therapeutische validatie van onze inhibitoren zijn experimentele
muis modellen een noodzaak als potentiele opstap naar klinische validatie. De
geplande experimenten zullen verder aantonen of het muismodel dat werd
ontwikkeld een relevant model is voor het specifieke type celdood waarin we
geïnteresseerd zijn.
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.
Bovendien is dit een species waar veel kennis voor bestaat wat beteft genetische
manipulatie, die toch zeer dicht bij de mens staat.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Voor het begin van de experimenten zal er een pijnstiller worden toegediend om pijn
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren te verminderen. De muizen worden minstens elke 2 uur opgevolgd en indien er een
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
humaan eindpunt bereikt wordt, wordt de muis vroegtijdig opgeofferd.
minimum te beperken.

765
Niet-technische titel van het project

Endofenotypische variabiliteit en herhaalbaarheid van respons-inhibitie

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

12 weken
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

impulsieve actie, inhibitie, gedragsproblemen, individuele variatie, herhaalbaarheid

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Respons-inhibitie is gerelateerd aan een breed scala aan gedrags- en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gezondheidsproblemen. Om het onderzoek in dit domein te stimuleren, stellen we hier een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal reeks experimenten op een vogelmodel voor. Vogels zijn uitermate geschikt voor de studie
1000 karakters)
van respons-inhibitie. Ten eerste laten ze manipulaties van pre- en postnatale omgevingen
toe. Ten tweede kunnen individuen na de experimenten opgevolgd worden onder
(semi)natuurlijk omstandigheden. Het voorgestelde onderzoeksprogramma beoogt om
nieuwe inzichten te verwerven in waarom en hoe individuen verschillen in hun vermogen
om impulsieve en ongepaste acties te controleren. Als eerste stap hierin voeren we een
experimentele studie uit op 50 individuen om de individuele variatie en herhaalbaarheid
binnen en tussen vijf cognitieve taken in te schatten. Schattingen van variabiliteit en
herhaalbaarheid die uit dit experiment worden afgeleid, zullen cruciale informatie opleveren
voor het optimaal ontwerpen van vervolgexperimenten.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Er wordt verondersteld dat onvoorspelbare of onstabiele omgevingen in het begin van het
leven 'disinhibitie' en impulsief gedrag bevorderen. Het belang hiervan kan niet worden
onderschat. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat het effect van een lage sociaaleconomische
status op de controle en de ontwikkeling van het 'executive' brein deels te wijten is aan de
instabiliteit van de vroege ontwikkeling. In dit experiment wordt de basis gelegd die zal
toelaten om via vervolgonderzoek na te gaan hoe voorspelbaar en controleerbaar van de
omgeving inhibitie en impulsieve acties kunnen beïnvloeden. Dit kan worden gedaan door
middel van dierexperimenten die slechts een zeer lichte vorm van stress veroorzaken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Japanse kwartel (Coturnix japonica)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

50

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

Alle geplande experimenten verlopen volgens routineprotocols, met maximaal een lichte
impact op de dieren. Stress zal zoveel mogelijk beperkt worden door frequentie en duur
van het hanteren te beperken. Na afloop van het project worden alle individuen
geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie uitgevoerd door een gediplomeerde
dierenarts.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Om ethische en praktische redenen is het onmogelijk dergelijke experimenten op mensen
uit te voeren. Het gebruik van vogels als proefmodel laat toe om de omgeving voor en na
het uitbroeden strikt te contoleren.

Er wordt met een klein aantal dieren gewerkt welk desalniettemin toelaat om de beoogde
doelstellingen te bereiken. Deze experimenten zullen het verder mogelijk maken om
minimale groepsgroottes te bepalen voor follow-up onderzoek.
Het 'avian model' wordt al frequent gebruikt in de psychologie en neurobiologie. Controle
van pre- en postnatale omgeving is zeer belangrijk bij dit onderzoek. Kwartels zijn
nestvlieders die gemakkelijk zonder ouders grootgebracht kunnen worden, waardoor er
sterke controle is over de vroege ontwikkeling.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle experimenten zijn weinig invasief. Stress wordt zo laag mogelijk gehouden door
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren contacten en behandelingstijd tot een minimum te beperken en maximaal in te zetten op
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
(semi)automated recording. Experimenten worden uitgevoerd door specialisten.
minimum te beperken.

766
Niet-technische titel van het project

Validering van een nieuw muismodel voor de study van allergische astma, waarin
B lymfocyten Derp2 allergen specifiek zijn

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

5 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

B cellen, T cellen, allergie, huisstofmijt, Derp2

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Momenteel is nog onvoldoende begrepen hoe T en B cellen interageren tijdens de
adaptieve immuunrespons in allergische asthma, waar ze dit doen, en hoe dit een
invloed heeft op de functie van de B cellen. Antigen specifieke B cellen zijn
immers zeldzaam in het organisme. In dit model omzeilen we dit probleem, gezien
zo goed als alle B cellen Derp2 specifiek zijn.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Inzichten in de rol van immuuncellen in asthma, helpt ons niet alleen de
achterliggende mechanismen van deze aandoening te begrijpen, maar kan ons
ook helpen om behandelingen te ontwikkelen zodat de ernst van de asthmatische
respons afneemt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

148 (p1)

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 doorlopen van het astma protocol is het lijden van de muizen licht (P1). Dit
protocol zorgt voor een ontstekingsreactie in de longen, maar de muizen ervaren
hierdoor geen pijn of ongemak. De intratracheale en intranasale toedieningen
worden uitgevoerd onder anesthesie (isoflurane), zodat de muizen minimaal
ongemak ervaren. Op het einde van de experimenten zullen de muizen geeuthanaseerd worden door een overdosis pentobarbital intra-peritoneaal of CO2
asphyxiatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het gekozen aantal muizen per groep is gebaseerd op gelijkaardige experimenten
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk die ons leerden wat de variabiliteit is en wat het aantal muizen is nodig om
biologisch significante verschillen ook statistisch significant te zien.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

767
Niet-technische titel van het project

Studie van goblet en Paneth cel biologie door middel van intravitale microscopy.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)
Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

4 jaar
ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

intravitale microscopie, goblet cel, Paneth cel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
Onderzoek toonde reeds aan dat goblet en Paneth cellen een prominente rol
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke spelen in het in stand houden van de symbiose tussen gastheer en microben in
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de darm. In deze studie willen we hier verder op ingaan en analyseren we de
1000 karakters)
exacte responsen van goblet en Paneth cellen op verscheidene biologische
triggers.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We willen met deze studie bijdragen aan het beter begrijpen van de goblet en
Paneth cel functie en biologie in gezondheid en ziekte. Verder willen we nagaan
wat de rol is van verschillende specifieke darmmicroben in de pathogenese van
darm-en gewrichtsaandoeningen. We zijn ervan overtuigd dat deze studie
perspectieven zal openen voor nieuwe behandelingen voor onder andere
darmaandoeningen, waaronder IBD en kanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

30

In het kader van de handelingen die met de dieren
Dieren worden aan het begin van het experiment onder algemene verdoving
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
gebracht. Meteen na het experiment zullen de dieren opgeofferd worden door
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
middel van cervicale dislocatie. De graad van ernst is hier dus 'terminaal'.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit project omvat interacties tussen darmepitheel, cel-specifieke triggers en het
immuunsysteem. Deze complexe interacties vragen om een in vivo setup en
kunnen niet adequaat onderzocht worden in in vitro settings.

Er zullen 5 muizen per experimentele groep worden gebruikt, wat resulteert in een
totaal van 30 muizen. Uit ervaring weten we dat dit aantal een absoluut minimum
is om significante resultaten te behalen.
De unieke muislijn is meteen beschikbaar. Muizen zijn kleine dieren en hun
reproductie gebeurt snel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden onder algemene verdoving gebracht gedurende het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren experiment.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

768
Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de moleculaire mechanismen waarmee MYSM1 inflammatie and inflammatoire
ziektes reguleert.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01.01.2021-31.12-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

MYSM1, inflammation, cancer, liver, intestine, immune system, TNF, TLR,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het NF-κB signalisatienetwerk is van cruciaal belang voor ontstekingsreacties en de activatie
van een gepaste immuunrespons. Dergelijke responsen dienen echter nauwkeurig te worden
gecontroleerd om chronische ontstekingsreacties te voorkomen. Het eiwit MYSM1 werd recent
geidentificeerd als zijnde belangrijk hiervoor. Het is echter nog niet geweten hoe MYSM1 exact
werkt in de verschillende celtypes en weefsels betrokken in ontstekingsreacties. In deze studie
onderzoeken we de mechanismen waarmee MYSM1 is betrokken in de regulatie van
ontstekingsreacties en de ontwikkeling van ontstekingsziektes en kanker.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het begrijpen van de onderliggende mechanismen waarmee MYSM1 inflammatie reguleert, kan
van belang zijn voor patiënten met chronische of overmatige ontstekingsreacties. Het
verbeteren van de expressie en/of de functie van het MYSM1 eiwit kan dan ook een
veelbelovende strategie zijn om deze inflammatoire ziektes te behandelen. Hiervoor is het
echter noodzakelijk om de mechanismen te begrijpen die MYSM1 gebruikt om inflammatie te
reguleren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

480

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

De dieren zullen worden opgevolgd om te kijken of ze spontane afwijkingen vertonen. Indien
niet, zullen verschillende ziektemodellen (die afhankelijk van specifieke ziektemodel een
negatief licht/matig/ernstig effect kan hebben op het welbevinden van het dier) die model staan
voor ontstekingsziekten bij de mens) worden getest op deze muizen om na te gaan of MYSM1
een belangrijke rol speelt in het ontstaan van deze ziekten. Muizen zullen dagelijks worden
opgevolgd en in geval van lijden worden geeuthanaseerd (via cervicale dislocatie of via
isoflurane) waarna weefsels zullen worden geisoleerd. Om onnodig lijden te vermijden zullen de
dieren geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 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.
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 MYSM1 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het ziektemodel tijdig te stoppen en
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren zo weinig mogelijk experimenten uit te voeren op levende dieren.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

769
Niet-technische titel van het project

Regulatie van apoptotische cell opname door dentritische cellen.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2021-2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

unfolded protein response, dendritische cel, apoptotische celopname

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project zullen we nagaan hoe de unfolded protein response (UPR) de
opname van apoptotische cellen in dendritische cellen reguleert en wat het effect is
van defecten in UPR op dit process. Apoptotische cel opname is namelijk cruciaal
in de normale ontwikkeling van meercellige organismen en defecten in dit process
kunnen leiden tot kanker, autoimmuniteit en andere ziektes.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Kennis die wordt opgedaan tijdens dit onderzoek kan leiden tot een beter begrip
van de mechanismen in apoptotische cel opname processen. Dit draagt bij aan de
kennis van kankerbiologie en auto-immuniteit, wat kan leiden tot efficiëntere
kankerimmunotherapie en nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van autoimmuunziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

132

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 bestraling van de muizen zal voor matige stress en pijn zorgen. De iv injecties
veroorzaken een korte periode van pijn en stress, maar dit zal zo snel en efficient
mogelijk gebeuren om stress te minimalizeren. We verwachten geen periode van
langdurige pijn maar we zullen de muizen dagelijks opvolgen. De muizen zullen op
het einde van de proef geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie, dit is de
snelste manier en zal tot het minste stress leiden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het immune systeem is zeer complex en onmogelijk na te bootsen in een nietdierlijk systeem. Met het gebruik van dieren proberen we de situatie in de mens na
te bootsen om op die manier meer inzicht te verkrijgen in de regulatie van
apoptotische cel opname door dendritische cellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van jarenlange ervaring in onze onderzoeksgroep met het uitvoeren van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk infectie proeven en voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een
maximum aantal van 6 experimentele eenheden per groep. Dit is voldoende om
proefdieren gebruikt worden.
statistische significante 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.
Verklaar de maatregelen die 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 een bepaald gen gemuteerd is. Het
immuunsysteem van muizen leunt ook relatief dicht aan bij dat van mensen.

We zullen de muizen dagelijks opvolgen en hun kooien verrijken. De muizen zullen
geëuthanaseerd worden wanneer er ongemakken optreden die niet
overeenstemmen met de humane eindpunten.

770
Niet-technische titel van het project

Effect van blokkering van de complement cascade op viraal-geïnduceerde
longschade.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Complement, PVM, longlijden, ARDS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met deze proeven wensen we na te gaan of blokkeren van de complemen
cascade, één van de factoren die mee aan de basis ligt van viraal-geïnduc
ARDS (acute respiratory distress syndrome of shocklong) ligt, een verbete
de ziekte symptomen geeft.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Op dit moment is er nog geen behandelingsstrategie voor patiënten die ev
naar de tweede, ernstige fase, ARDS. Als blijkt dat complement inhibitie ee
gunstig effect heeft op viraal-geïnduceerde ARDS, kan dit nuttig zijn om
behandelingsstrategiën voor covid-19 te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 en Balb/c muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

204 C57BL/6 muizen en 276 Balb/c muizen

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

De controle muizen ondervinden slechts een lichte graad van ongemak do
behandelingen of de injecties. In geval van virus infecties ondervinden de m
een matige graad van ongemak. In het geval van virus infectie verliezen de
gewicht. Dit wordt dagelijks nagegaan en muizen worden op humane wijze
geeuthanaseerd (via strekking) als ze meer dan 25% van hun gewicht verl
De gezondheid van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd en de dieren w
geëuthanaseerd na afloop van het experiment of wanneer er een te groot
effect zou optreden (via strekking).

Toepassing van de 3Vs
1.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 geen alternatieve methode, de studie van de rol van complement in d
virale immuunrespons kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van
diermodellen hopen we hier meer inzicht in te krijgen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en
voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum aan
muizen per groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten t
bekomen.
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Niet-technische titel van het project

GM-CSF als cruciale reostaat van de allergische luchtwegen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/10/2020-30/09/2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ja, op het einde van het project

GM-CSF, astma, reporter

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
We hebben als hypothese dat GM-CSF een cruciale reostaat is bij de inductie van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke allergische immuunresponsen. Hoewel van veel cellen is aangetoond dat ze GM-CSF
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal kunnen produceren en erop reageren, is de relatieve distributie en bijdrage van GM1000 karakters)
CSF-producerende en reagerende cellen in de context van allergisch astma nog
steeds onduidelijk. Daarom zullen we nieuwe muismodellen gebruiken om de functie
van GM-CSF in vivo te bestuderen. Gezien het belang van GM-CSF in allergisch
astma, kunnen deze inzichten bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe gerichte
therapieën tegen allergische astma.
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Astma is een chronische luchtwegontsteking die 330 miljoen mensen treft wereldwijd.
Huidige behandelingen verlichten de symptomen, maar kunnen astma niet genezen.
In dit project willen we nog meer inzicht krijgen in de pathogenese van allergisch
astma met als doel bij te dragen tot het onwikkelen van nieuwe geneesmiddelen of
preventieve middelen voor allergisch astma.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Er zal gebruik worden gemaakt van muizen op een C57BL/6 background.
618 C57BL/6 muizen

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

De dieren zullen een licht lijden ondervinden door de intratracheale en intranasale
toedieningen. Om het ongemak van de dieren te verlichten, worden de dieren
verdoofd via isofluraan. De dieren zullen geëuthanaseerd worden via een
intraperitoneale injectie met 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.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 bestuderen van welke cellen GM-CSF produceren en erop reageren in een
allergische setting kan niet in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen
hopen we hier meer inzicht in te krijgen.
Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en
voorafgaande statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6
muizen per groep. Dit is voldoende om statistische significante resultaten te
bekomen.
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Muizen wordt verdoofd tijdens intratracheale en intranasale toedieningen om pijn of
angst tot het minimum te beperken. Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen
de muizen geëuthanaseerd worden.

772
Niet-technische titel van het project

Gebruik van een muismodel om een patient-mutatie te onderzoeken

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-11-01 – 2022-06-30

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

IgE, eosinofiel, patient mutatie, knock-in mutant muis

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project bestudeert een zeldzame mutatie die gevonden is in 2 patiente
dochter). Bij zeldzame mutaties kan genetica niet gebruikt worden als bew
een bepaald mutatie de oorzaak is van de ziekte. Hier gebruiken wij dus e
gemuteerde muis met dezelfde mutatie om te onderzoeken of de mutatie d
oorzaak is van de ziekte in de 2 patienten.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Kennis van het causale verband van deze mutatie zal zowel genetische dia
als behandeling mogelijk maken

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

288 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
De muizen zullen licht lijden, euthanasie na het experiment. Euthanasie dm
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
injectie, overdosis pentobarbital.
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.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 zijn geen mogelijke niet-diermethoden om deze mutatie te onderzoeken
Immuniteit is iets heel complex, meerdere celltypes en signalen kunnen
samenwerken, effecten zijn misschien enkel zichtbaar op lange termijn in v

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Dit project bestaat uit 3 experimenten. Indien het snelle model reeds aanto
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk de mutatie het verwachte effect heeft, zullen we het lange model niet meer
gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Muizen zijn de dieren die wij kunnen gebruiken voor mutaties die menselijk
mutaties nabootsen. Knaagdieren staan in evolutie dichts bij de Primaten,

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

mutaties nabootsen. Knaagdieren staan in evolutie dichts bij de Primaten,
maakt ze de beste keurze als niet-primaat om te gebruiken in studies waa
proberen om de menselijke biologie na te bootsen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Eens de behandelingen gestart zullen de muizen op regelmatige basis gem
worden.Vanzodra er tekenen zijn die wijzen op ziekte zal de monitoring
opgedreven worden. Indien ze te ziek zouden worden zullen ze geuthanas
worden.

onderzoeken

ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen

en is in 2 patienten (vader,
ikt worden als bewijs dat
ebruiken wij dus een
ken of de mutatie de

owel genetische diagnose

ent. Euthanasie dmv

tie te onderzoeken.
ignalen kunnen
p lange termijn in vivo.

model reeds aantoont dat
ge model niet meer

taties die menselijke
s bij de Primaten, dit

s bij de Primaten, dit
ken in studies waar wij

elmatige basis gemonitord
l de monitoring
ullen ze geuthanaseerd

773
Niet-technische titel van het project

Doeltreffendheid van antilichamen die kristallen oplossen in allergische astma

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

12 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, Charcot-leyden kristallen, huisstofmijt, antilichamen

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit project willen we nieuw ontwikkelde antilichamen (gericht tegen galectin-10
kristallen) testen in een gehumaniseerd model van huisstofmijt-geїnduceerde
astma met additionele kristallopathie.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de immunologische processen van type 2-gedreven
astmatische responsen op te helderen, en om te onderzoeken hoe deze responsen
kunnen worden tegengewerkt om de ziekte te verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 144
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het lijden van de dieren is matig. We zullen de dieren allergisch maken voor
huisstofmijt (en de ontstekingsreactie verhogen door kristallen toe te dienen), om
dan te onderzoeken of de ontsteking verminderd kan worden door toediening van
antilichamen. Huisstofmijt en de antilichamen zullen toegediend worden onder
verdoving, zodat dit pijnloos is. De astma die wordt opgewekt is matig en de dieren
kunnen daar dus matig last van ondervinden. Daarna worden de dieren opgeofferd
om alle analyses te kunnen uitvoeren, via de injectie van een overdosis
verdovingsmiddel.
Het immuunsysteem en allergische immuunreacties zijn zeer complex en kunnen
met geen mogelijkheid volledig nagebouwd worden in celculturen. Voor
immunologische studies is het daarom noodzakelijk om met levende dieren te
werken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Door ervaring in het lab met muisproeven en door een poweranalyse weten we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hoeveel muizen er nodig zijn om bepaalde grote effecten op een statistisch
significante wijze te kunnen aantonen. We gebruiken het minimaal aantal dieren dat
proefdieren gebruikt worden.
hiervoor nodig is en zijn enkel geïnteresseerd in duidelijke, robuuste effecten.
3.Verfijning (maximaal 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 worden typisch gebruikt voor immunologisch onderzoek omdat het
immuunsysteem van muis en mens veel parallellen vertoont en resultaten bij
muizen dus vaak translationeel zijn naar de menselijke situatie. Omdat muizen zo
vaak voor deze doelstelling gebruikt worden, zijn er bovendien veel tools
beschikbaar om het immuunsysteem van muizen tot in de details te onderzoeken
en te ontrafelen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen krijgen kooiverrijking. Het lijden van de dieren wordt geminimaliseerd
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren door ze te verdoven voor de meeste behandelingen en pijnloos op te offeren voor
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum de analyse. Zo zijn ze van deze interventies geen gewaar.
te beperken.

774
Niet-technische titel van het project

Studie van de rol van de microbiota op macrofagen in steatohepatitis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting, Microbiota

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer in meer voor in
onze westerse samenleving. Opstapeling van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose en dit kan
verder evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lever residente macrophages
(Kupffer Cellen - KCs), zouden een belangrijke rol spelen in de evolutie tot NASH maar hun
specifieke bijdrage tot deze ziekte in niet gekend. We stellen in dit project voor om de rol van KCs te
bestuderen in lipide metabolisme en meerbepaald de rol van het microboom op deze macrofagen.
Dit zowel in muizen met een gezond dieet als in muizen met een "westers" dieet met hoge
concentraties aan lipiden, suiker en cholesterol.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien we de rol van KCs beter begrijpen in de ontwikkeling van NASH zal dit ook leiden tot de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkeling van therapeutische interventies voor het bestrijden van NASH in patienten met
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project steatose.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 360 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject

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

De meeste procedures zijn van lichte tot matige graad voor de muizen en zullen zorgen voor weinig
ongemak. Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie. We verwachten geen periode van
langdurige pijn maar moesten we stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen dan zullen
deze onmiddelijk geeuthanasieerd worden gebruik makende van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Residente macrofagen hebben zeer verschillende gen expressie profielen en verschillende functies
(Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter onduidelijk welke signalen de expressie van
deze genen induceren. Daarenboven werd aangetoond dat wanneer macrofagen uit hun weefsel
worden gehaald en in vitro worden gekweekt zij hun weefsel-specifieke genexpressie verliezen
(Gosseli et al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om in vitro de complexe metabolische symptomen
na te bootsen zoals lever steatose of diabetes. Het is daarom cruciaal om deze studie in vivo uit te
voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd in samenwerking met
partners met uitvoerige expertise in deze NASH modellen en we hebben daardoor het aantal
muizen tot een minimum kunnen herleiden om toch nog altijd statistisch relevante studies uit te
voeren. De protocols die gebruikt worden zijn reeds goed beschreven in de literatuur en zijn reeds
betrouwbaar wat ook toelaat om het aantal muizen tot een minimum te herleiden.

3.Verfijning (maximaal 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 zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols
zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te
induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk
vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocolen die zo
minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
hierbij gewogen.
minimum te beperken.

775
Niet-technische titel van het project

Studie van de activatie van levermacrofagen tijdens NAFLD

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting, Activatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer in meer voor in
onze westerse samenleving. Opstapeling van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose en dit kan
verder evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lever residente macrophages
(Kupffer Cellen - KCs), zouden een belangrijke rol spelen in de evolutie tot NASH maar hun
specifieke bijdrage tot deze ziekte in niet gekend. We stellen in dit project voor om de rol van KCs
te bestuderen in lipide metabolisme en meerbepaald de rol van het microboom op deze
macrofagen. Dit zowel in muizen met een gezond dieet als in muizen met een "westers" dieet
met hoge concentraties aan lipiden, suiker en cholesterol.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 we de rol van KCs beter begrijpen in de ontwikkeling van NASH zal dit ook leiden tot de
ontwikkeling van therapeutische interventies voor het bestrijden van NASH in patienten met
steatose.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 312 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject

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

De meeste procedures zijn van lichte tot matige graad voor de muizen en zullen zorgen voor
weinig ongemak. Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie. We verwachten geen periode
van langdurige pijn maar moesten we stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen dan
zullen deze onmiddelijk geeuthanasieerd worden gebruik makende van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Residente macrofagen hebben zeer verschillende gen expressie profielen en verschillende
functies (Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter onduidelijk welke signalen de
expressie van deze genen induceren. Daarenboven werd aangetoond dat wanneer macrofagen
uit hun weefsel worden gehaald en in vitro worden gekweekt zij hun weefsel-specifieke
genexpressie verliezen (Gosseli et al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om in vitro de complexe
metabolische symptomen na te bootsen zoals lever steatose of diabetes. Het is daarom cruciaal
om deze studie in vivo uit te voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd in samenwerking
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk met partners met uitvoerige expertise in deze NASH modellen en we hebben daardoor het aantal
muizen tot een minimum kunnen herleiden om toch nog altijd statistisch relevante studies uit te
proefdieren gebruikt worden.
voeren. De protocols die gebruikt worden zijn reeds goed beschreven in de literatuur en zijn reeds
betrouwbaar wat ook toelaat om het aantal muizen tot een minimum te herleiden.
3.Verfijning (maximaal 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 zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De
protocols zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak
en pijn te induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze
wetenschappelijk vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde
protocolen die zo minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum hierbij gewogen.
te beperken.

776
Niet-technische titel van het project

Competitieve gemengde beenmerg chimeren om de cel-intrinsieke functies van
Ym1 (vervolg) en Ym2 in cel ontwikkeling te onderzoeken.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

24 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ym1, Chil3 KO muizen, Ym2, Chil4 KO muizen, beenmerg chimeren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In dit experiment willen we de cel-intrinsieke functies van Ym1 and Ym2 in cel
ontwikkeling onderzoeken in een competitieve setting.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit experiment zal ons toelaten om de rol van Ym1 and Ym2 op te helderen. Deze
kennis kan implicaties hebben voor verschillende type 2 pathologieën zoals astma
en allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

72

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht matig (P2) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van een
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

777
Niet-technische titel van het project

Effect van anti-Ym1 antilichaam behandeling in ovalbumine astma model in Chil4
knockout muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

24 maanden

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Astma, Chil4, anti-Ym1 antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
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.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project zal ons toelaten om de functie van Ym1 (Chil3) en Ym2 (Chil4) op te
helderen. Deze kennis kan ook implicaties hebben voor andere type 2
pathologieën zoals allergische en parasitaire ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

144

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het lijden van de muizen wordt verwacht licht (P1) te zijn. Op het einde van elk
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van cervicale
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
dislocatie of een overdosis pentobarbital.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

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 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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
De muizen zullen met kooiverrijking gehuisvest worden en hebben standaard
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren toegang tot eten en drinken.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

778
Niet-technische titel van het project

Studie van de activatie van levermacrofagen tijdens MAFLD

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen, Lipiden, Zwaarlijvigheid, Diabetes, Leververvetting

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Overgewicht gaat gepaard met metabolische ziekten en deze ziekten komen meer in meer voor in
onze westerse samenleving. Opstapeling van lipiden in de lever leidt vaak tot steatose en dit kan
verder evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lever residente macrophages
(Kupffer Cellen - KCs), zouden een belangrijke rol spelen in de evolutie tot NASH maar hun
specifieke bijdrage tot deze ziekte in niet gekend. We stellen in dit project voor om de rol van KCs te
bestuderen in lipide metabolisme en meerbepaald de rol van het microboom op deze macrofagen.
Dit zowel in muizen met een gezond dieet als in muizen met een "westers" dieet met hoge
concentraties aan lipiden, suiker en cholesterol.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien we de rol van KCs beter begrijpen in de ontwikkeling van NASH zal dit ook leiden tot de
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ontwikkeling van therapeutische interventies voor het bestrijden van NASH in patienten met
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project steatose.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er zullen muizen gebruikt worden voor dit onderzoeksproject

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

We zullen 540 muizen nodig hebben voor dit onderzoeksproject

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

De meeste procedures zijn van lichte tot matige graad voor de muizen en zullen zorgen voor weinig
ongemak. Uiteindelijk ondergaan alle muizen euthanasie. We verwachten geen periode van
langdurige pijn maar moesten we stress of pijn symptomen waarnemen bij de muizen dan zullen
deze onmiddelijk geeuthanasieerd worden gebruik makende van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Residente macrofagen hebben zeer verschillende gen expressie profielen en verschillende functies
(Gautier et al. Nature Immunology 2012). Het is echter onduidelijk welke signalen de expressie van
deze genen induceren. Daarenboven werd aangetoond dat wanneer macrofagen uit hun weefsel
worden gehaald en in vitro worden gekweekt zij hun weefsel-specifieke genexpressie verliezen
(Gosseli et al. Cell 2014). Het is ook onmogelijk om in vitro de complexe metabolische symptomen
na te bootsen zoals lever steatose of diabetes. Het is daarom cruciaal om deze studie in vivo uit te
voeren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

We hebben het aantal muizen gebaseerd op vorige experimenten uitgevoerd in samenwerking met
partners met uitvoerige expertise in deze NASH modellen en we hebben daardoor het aantal
muizen tot een minimum kunnen herleiden om toch nog altijd statistisch relevante studies uit te
voeren. De protocols die gebruikt worden zijn reeds goed beschreven in de literatuur en zijn reeds
betrouwbaar wat ook toelaat om het aantal muizen tot een minimum te herleiden.

3.Verfijning (maximaal 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 zullen gebruikt worden omdat we beschikken over alle protocols om dit uit te voeren op
muizen en omdat we reeds grote expertise hebben in de studie van muis macrofagen. De protocols
zijn ook reeds geoptimaliseerd door onze onderzoekspartners om minimaal ongemak en pijn te
induceren bij de muizen. Werken met muizen is dus de beste keuze om deze wetenschappelijk
vraag te beanwtwoorden omdat we dit kunnen doen met reeds gevalideerde protocolen die zo
minimaal ongemak induceren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Naast de dagelijkse controle door de caretakers zullen de muizen twee tot drie keer per week
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren worden gecontroleerd door de personen betrokken in het experiment. Tevens worden de muizen
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
hierbij gewogen.
minimum te beperken.

779
Niet-technische titel van het project

Rol van FcRn in een muismodel van anti-GBM glomerulonephritis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Glomerulonephritis, FcRn, auto-antilichamen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Glomerulonephritis is een ernstige aandoening die wordt uitgelokt door het
neerslaan van auto-antilichamen in de nier. De nier gaat hierdoor ontsteken en de
nierfunctie zal sterk verminderen. Er is een grote nood aan betere therapie. Wij
willen testen of het verminderen van auto-antilichamen (door het blokkeren van
FcRn) een effect heeft op de nierfunctie van muizen die lijden aan
glomerulonephritis.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Indien wij een verbetering zien van de nierfunctie in muizen die geen FcRn
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke hebben, wijst dit er op dat het blokkeren van FcRn gunstig zou kunnen zijn in het
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project behandelen van glomerulonephritis bij mensen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wij zullen gebruik maken van muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Wij zullen maximaal 288 muizen nodig hebben.

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

De muizen zullen behandeld worden met verschillende reagentia en zullen daar
matig lijden van ondervinden. Wij zullen de dieren van nabij opvolgen dmv het
meten van gewicht en temperatuur. Indien de muizen meer dan 20% gewicht
verliezen zullen zij geëuthanazeerd worden met CO2. Op het einde van het
project zullen de muizen geëuthanazeerd worden met CO2.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er is geen alternatieve methode. De complexe immuunresponsen en de
histologische veranderingen in de nier die ontstaan tijdens de ontwikkeling van
glomerulonephritis kunnen niet in vitro bestudeerd worden.
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. Dit is het minimum om statistisch significante resultaten te
kunnen bekomen.
Het gebruik van muizen is noodzakelijk omdat deze diersoort de mogelijkheid
biedt om proeven te doen in dieren waarin bepaalde genen afwezig zijn
(genetische deletie) en omdat er de meeste experimentele tools beschikbaar zijn.
Vervolgens wordt de algemene gezondheidstoestand van de dieren dagelijks
opgevolgd. De dieren worden geëuthaniseerd indien er ongemakken opgemerkt
worden die niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Bij lijden van de muizen zullen deze geëuthanaseerd worden.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

780
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

Optimalisatie van lentivirale transductie van Kupffer cellen in vivo
4 jaar (2020-2024)

Zal het project onderworpen worden aan ja, op het einde van het project
een retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo
ja, binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden /
100 karakters)

CRISPR; Cell-cell interactionstissue-resident macrophages; Liver Kupffer cells

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
We hebben vastgesteld dat ID3 hoog tot expressie wordt gebracht in muriene KC's in vergelijking met andere
weefsel-resident macrofagen, in hoge mate behouden blijft bij verschillende soorten en essentieel is voor het
beheersen van KC-identiteit. Begrijpen wat ID3-expressie controleert en de rol ervan in KC-identiteit is belangrijk
om vast te stellen hoe hepatische cel-celinteracties belangrijk zijn bij zowel leverhomeostase als ziekte. Ons
eerste doel is om de virale dosis te optimaliseren voor optimale transductie van KC's in vivo en om de beste
muislijn te bepalen voor experimenten op basis van de proteïne knock-out efficiëntie. Het tweede doel is om
individuele genen in een van onze twee muislijnen uit te schakelen, afhankelijk van het eerste experiment. We
zullen dezelfde lentivirale vectorbackbone gebruiken als in het eerste experiment, met de nieuw
geoptimaliseerde virale dosis maar gericht op verschillende eiwitten.

Beschrijf de doelstellingen van het
project, bv. de wetenschappelijke
onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden
(maximaal 1000 karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die
kunnen voortvloeien uit dit project: hoe
kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of
planten? (Maximaal 1000 karakters)

KC's vervullen unieke functies die essentieel zijn voor de homeostase van de lever. Ze zijn sterk fagocytisch en
uitgerust met verschillende patroonherkennings-, scavenger- en complementreceptoren die belangrijk zijn voor
het herkennen en vangen van microben en microbiële bestanddelen die de lever binnenkomen. KC's zijn
betrokken bij verschillende leverziekten, zoals niet-alcoholische leververvetting en alcoholische leverziekte,
waarbij wordt aangenomen dat microben en microbiële bestanddelen deze cellen activeren en ziekteprogressie
stimuleren. Het is daarom belangrijk om de basisfunctie van deze cellen te begrijpen en te begrijpen hoe ze
worden gehandhaafd om hun ontregeling in een ziektesituatie te begrijpen.

Welke diersoorten zullen gebruikt
worden?

Er zal gebruik gemaakt worden van muizen.

Wat is het maximaal aantal van deze
dieren (opgesplitst per soort)?

Er zullen maximaal 96 muizen gebruikt worden

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

De muizenlijnen die in deze experimenten worden voorgesteld, brengen Cas9 specifiek tot expressie in KC's en
vertonen als resultaat geen ziek fenotype. In feite hebben we een ex-vivo-screening van de KC's uitgevoerd en
aangetoond dat de KC's gezond zijn en geen toxiciteit vertonen door Cas9-expressie. Er zijn momenteel knockout muizenlijnen voor het hele lichaam voor MHCII, F4 / 80 en Sirpa en alle muizen zijn gezond en vruchtbaar.
Bovendien wordt lentivirale afgifte routinematig uitgevoerd bij muizen zonder significante nadelige effecten. We
verwachten daarom geen nadelige effecten bij onze muizen na toediening van de MHCII-specifieke lentivirale
deeltjes. De Sirpa KO-muizen zijn levensvatbaar met een minimaal fenotype. Daarom, aangezien we alleen F4 /
80 en Sirpa zullen uitschakelen in KC's en slechts 1-5% van de KC's zullen transduceren, verwachten we de dat
de graad van ernst lich is op de gezondheid van deze muizen. Na de experimenten worden de muizen
geëuthanaseerd met behulp van een CO2 kamer of via cervicale ontwrichting. Vervolgens wordt het muis
weefsel gebruikt voor analyse.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan
gebruikt
worden.(maximaal 1000
2.Vermindering
karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt
worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte
diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen
genomen worden om de negatieve
effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade)
tot een minimum te beperken.

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.
In vivo CRISPR is een geweldige strategie om het aantal muizen voor dit onderzoeksproject te verminderen. We
hebben berekend dat een transductie-efficiëntie van 1% van de KC's ons in staat zal stellen om 20 verschillende
genen in één muis te testen. Als zodanig zou het opzetten van deze in vivo CRISPR-technologie binnen het IRC
mogelijk kunnen helpen het aantal muizen te verminderen dat wordt gebruikt in veel van onze eigen
onderzoeksprojecten.
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. Het model dat in deze studie werd
gebruikt, is geoptimaliseerd om het lijden en ongemak van de muizen te minimaliseren en de follow-up op lange
termijn van de muizen mogelijk te maken.
De muizen worden met regelmatige tussenpozen van 2 uur gecontroleerd op tekenen van slechte gezondheid.
Dieren zullen onmiddellijk worden geëuthanaseerd als ze een van de humane eindpunten bereiken die in dit
onderzoek zijn gedefinieerd.

781
Niet-technische titel van het project

Karakterisatie van PVM (Pneumonia Virus of Mice) infectie in muizen met een BALB/c
genetische achtergrond

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

Januari 2021 - December 2021

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

BALB/c, PVM, virale infectie, muismodel, ARDS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het doel van deze proeven is de karakterisatie van PMV infectie in muizen met een BALB/c
genetische achtergrond. Deze proever liggen aan de basis van toekomstige proeven waarbij we
wensen na te gaan of blokkeren van de complement cascade, één van de factoren die mee aan
de basis ligt van viraal-geïnduceerd ARDS (acute respiratory distress syndrome of shocklong)
ligt, een verbetering van de ziekte symptomen geeft.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 covid-19 pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft al het leven gekost aan meer dan
1,5 miljoen mensen en meer dan 64 miljoen mensen raakten besmet. Tot op vandaag is er
geen behandelingsstrategie voor patiënten die evolueren naar de tweede, ernstige fase van de
ziekte, ARDS. De huidige behandeling is vooral ondersteunend en niet specifiek. Als blijkt dat
complement inhibitie een gunstig effect heeft op viraal-geïnduceerde ARDS, kan dit nuttig zijn
om behandelingsstrategiën voor covid-19 te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Balb/c muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

96 Balb/c muizen

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

De controle muizen ondervinden slechts een lichte graad van ongemak door de behandelingen
of de injecties. In geval van virus infecties ondervinden de muizen een matige graad van
ongemak (gewichtsverlies). Dit wordt dagelijks nagegaan en muizen worden op humane wijze
geëuthanaseerd (via strekking of pentobarbital overdosis) als ze meer dan 25% van hun
gewicht verliezen. 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 (via strekking of pentobarbital overdosis).

Toepassing van de 3Vs
1.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 geen alternatieve methode, de anti-virale immuunrespons (cellulair en humoraal) kan niet
in vitro bestudeerd worden. Met behulp van diermodellen hopen we hier meer inzicht in te
krijgen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van jarenlange ervaring met het uitvoeren van muismodellen en voorafgaande
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische analyse houden we ons aan een maximum aantal van 6 muizen per groep. Dit is
voldoende om statistische significante resultaten te bekomen. Elke proef wordt 2 keer herhaald
proefdieren gebruikt worden.
om ervoor te zorgen dat onze data reproduceerbaar en correct is.
3.Verfijning (maximaal 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 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 voor deze diersoort. De dieren worden verdoofd
indien nodig tijdens de behandeling. Vervolgens wordt de algemene gezondheidstoestand van
de dieren dagelijks opgevolgd. De dieren worden geëuthaniseerd indien er ongemakken
opgemerkt worden die niet in overeenstemming zijn met de humane eindpunten.

Verklaar de maatregelen die 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 verdoofd tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het minimum te
beperken. Tijdens het experiment worden muizen ook dagelijks opgevolgd (niet enkel wordt het
lichaamsgewicht bepaald maar ook het algemeen welzijn van het dier wordt geëvalueerd).
Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de muizen op humane wijze geëuthanaseerd
worden.

782
Niet-technische titel van het project
Looptijd van het project (of begin- en
einddatum)

Opzetten van een muismodel voor SARS-CoV-2 infectie
01/01/2021-31/12/2025

Zal het project onderworpen worden aan een ja, op het einde van het project
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja,
binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)

hACE2 transgene muizen, SARS-CoV-2 infectie, covid-19, SARS-CoV-2 muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Dit project heeft als eerste doel het opzetten van een muismodel voor SARS-CoV-2 infectie. Er wordt hiervoor
gebruik gemaakt van 3 verschillende muislijnen die de humane angiotensin converting enzyme 2 of hACE2 tot
expressie brengen in specifieke cel types (alveolaire cellen, endotheel cellen) of in alle celtypes. hACE2 is de
receptor die SARS-CoV-2 virussen gebruiken om te binden op de gastheercel en zo de cel te infecteren. Het
SARS-CoV-2 infectiemodel zal gebruikt worden om antivirale middelen in vivo te valideren. Daarnaast willen we
ook achterhalen wanneer precies tijdens het ziekte verloop een bepaalde behandeling optimaal is. Op basis van
dit wetenschappelijk onderzoek kunnen in de toekomst klinische studies opgezet worden.

Beschrijf de doelstellingen van het project,
bv. de wetenschappelijke onbekenden, of
wetenschappelijke of klinische noden die
aangekaart worden (maximaal 1000
karakters)

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 covid-19 pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft al het leven gekost aan meer dan 1,6 miljoen
mensen en meer dan 70 miljoen mensen raakten besmet. Tot op vandaag zijn er geen specifieke goedgekeurde
antivirale middelen om SARS-CoV-2 te bestrijden en de huidige behandeling is vooral ondersteunend en niet
specifiek. Tijdens een pandemie is het belangrijk om cruciale delen van de bevolking zoals hulpverleners
profylactisch te behandelen om zo de uitbraak te controleren en tijd te winnen om een vaccin te ontwikkelen. Het
is dan ook van groot belang om een betrouwbaar in vivo model van SARS-CoV-2 infectie te hebben dat kan
worden gebruikt om zowel reeds bestaande als nieuwe antivirale middelen te testen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

C57BL/6 muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 738 C57BL/6 muizen
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de
verwachte negatieve effecten voor de dieren,
wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot
van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om
dieren te gebruiken en waarom er geen
alternatieve dierloze methode kan gebruikt
worden.

De controle muizen ondervinden slechts een lichte graad van ongemak door de injecties. In geval van virus
infecties in WP1 ondervinden de muizen een matige graad van ongemak maar zullen niet ziek worden. In het
geval van virus infectie met SARS-CoV-2 (WP2) zullen de muizen morbiditeit vertonen (afname in
lichaamsgewicht). Dit kan geclassificeerd worden als gematigd lijden (P2). Na infectie met het SARS-CoV-2
virus worden de muizen dagelijks opgevolgd en op humane wijze geëuthanaseerd (via strekking of pentobarbital
overdosis) als ze meer dan 25% van hun gewicht verliezen. 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 (via strekking of pentobarbital overdosis).

Het doel van dit project is het opzetten van een muis model voor SARS-CoV-2 infectie waarna in de toekomst in
vivo validatie van verscheidene anti-virale behandelingen kunnen getest worden. Er is geen alternatieve
methode, een complex systeem is noodzakelijk om een immuunrespons van de gastheer te analyseren in
fysiologische context en kan dus niet in vitro bestudeerd worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo
weinig mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte
diersoort en waarom het gebruikte diermodel
het meest verfijnd is met inachtname van de
wetenschappelijke doelstellingen.

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 is dat nodig is om
statistisch relevante data te bekomen.

Verklaar de maatregelen die 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 muishandelingen beschreven in dit dossier zullen uitgevoerd worden door een ervaren persoon of onder
leiding van een ervaren persoon, wat de negatieve effecten tot een minimum beperkt. Muizen worden verdoofd
tijdens bepaalde procedures om pijn of angst tot het minimum te beperken. Tijdens het experiment worden
muizen ook dagelijks opgevolgd (niet enkel wordt het lichaamsgewicht bepaald maar ook het algemeen welzijn
van het dier wordt geëvalueerd). Indien humane eindpunten bereikt worden, zullen de muizen op humane wijze
geëuthanaseerd worden.

Muizen zijn de kleinste proefdiersoort die bruikbaar zijn voor respiratoire infecties zoals deze met
coronavirussen. Er zijn tevens ook heel wat tools beschikbaar zowel genetisch als immunologisch om onderzoek
te doen bij muizen. De transgene muizen kunnen hamsters vervangen die van nature ook vatbaar zijn voor het
SARS-CoV-2 virus.

783
Niet-technische titel van het project

Studie naar het belang van het eiwit OTULIN in de lever via gene targeting studies in
de muis.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2019 - 2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

OTULIN, liver, HCC

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
In kweek houden van OTULIN hepatocyt-specifieke transgene muizen. Deze muizen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke ontwikkelen een spontane leverkanker.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze muislijn wordt gebruikt voor studies naar de functie van OTULIN in lever. In dit
project zagen we reeds dat het verwijderen van OTULIN in de lever resulteert in de
ontwikkeling van leverfibrose en uiteindelijk in leverkanker. Dit project kan dus ook
bijdragen aan de kennis over leverkanker en de muislijn zou dan ook gebruikt kunnen
worden als muismodel voor de studie van leverkanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen ondergaan geen behandeling. Ze ontwikkelen spontaan leverkanker op
oudere leeftijd wat voor lichte tot matige pijn kan zorgen. De muizen worden
geëuthaniseerd wanneer uiterlijke tekenen van lijden zich manifesteren. Om onnodig
lijden te vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 regulatie van inflammatie en het ontwikkelen van leverkanker is niet beperkt tot 1
celtype, het is de interactie met andere celtypes en organen die het uiteindelijke
ziektebeeld bepaalt. Voor de studie naar (ontstaan en ontwikkeling van) leverkanker
is het belangrijk om na te gaan welke effecten zich manifesteren in de verschillende
weefsels,
het algemene
ziektebeeld
en de impact
oplijn
het organisme.
minimaal aantal
nodig voor
in stand houden
van de

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 in de lever. De gebruikte modellen geven de
beste weergave van het ziekteverloop zoals die bij de mens wordt waargenomen.
Daarom kunnen eventuele therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de
menselijke situatie. Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het
ziektemodel tijdig te stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te voeren op
levende dieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle procedures worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen. Om onnodig lijden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren te vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

784
Niet-technische titel van het project

Kweek van AGR2 deficiente muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kweek, AGR2, mucus

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
De AGR2 knockout muislijn is nodig om een beter begrip te bekomen van de
regulatie van mucusproductie. Mucus is een essentiële component van onze
natuurlijke afweer tegen pathogenes in de darm, en een beter begrip hiervan is
belangrijk.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het gaat om zeer fundamenteel onderzoek, zodoende zullen er geen
rechtstreekse ontwikkelingen zijn die voordelen geven aan mens of dier. Echter,
de normale mucusbarrière in de darm is essentieel in het verweer tegen
pathogene, alsook in de bescherming tegen inflammatoire darmziekten. Op termijn
kan een beter begrip over het instandhouden van de mucusbarrière hier belangrijk
voor zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

NTV (het gaat om een kweekaanvraag voor 18 kooien, het totale aantal
nakomelingen is hier te voorspellen)

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

Muizen met een defect in AGR2 kunnen vroegtijdig spontaan sterven tgv
aandoeningen van het maagdarmkanaal. We zijn momenteel de signalen hiervan
in kaart aan het brengen om indien nodig dieren te euthanaseren voor het lijden
optreedt.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die 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 epitheliale barrière is een zeer complex systeem met belangrijke
wisselwerkingen tussen heel wat componenten (meerdere celtypes, immuuncellen,
hormonen, darmflora, …) die niet correct gemodelleerd kunnen worden in
bijvoorbeeld celculturen.
Alle muizen die gekweekt worden, worden effectief in experimenten gebruikt (het
aantal kweekkooien wordt dus voortdurend gecontroleerd en aangepast aan de
noden)
Muizen zijn de enige diersoort die deficient gemaakt zijn voor AGR2 en waar er
voldoende tools voorhanden zijn om het maximale uit de proeven te kunnen halen.
Zo zijn er verschillende zeer goed gekarakteriseerde infectiemodellen die leiden tot
verhoogde mucusproductie die ten volle benut kunnen worden in dit project.
De muizen worden nauwgezet (min. 2x per week) opgevolgd en van zodra er
enige tekenen zijn van lijden aan het maagdarmkanaal (bvb gewichtsverlies,
rectale bloeding) worden zij meteen geëuthanaseerd on verder lijden te
voorkomen.

785
Niet-technische titel van het project

Een rol voor pyroptose onderzoeken in een model voor chronische dermatitis

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

RIPK1, celdood, pyroptose, gasdermin D

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat er een rol is voor de kinase activiteit
van RIPK1 in de regulatie van pyroptose. Gezien chronische dermatitis door
mutatie van Sharpin in muizen afhankelijk is van de kinase activiteit van RIPK1,
zullen we onderzoeken als een specifieke vorm van celdood (pyroptose) blokkeren
voldoende is om de ziekte tegen te gaan.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Inflammatoire (auto)immuun ziektes treffen miljoenen mensen per jaar. De exacte
oorzaken van hun ziekte zijn vaak niet gekend. Recent onderzoek wijst een rol aan
voor gereguleerde celdood gedurende deze ziektes. In dit project zoeken we uit als
er mogelijks een rol is voor pyroptosise gedurende inflammatoire ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

minimaal aantal dat nodig is om de lijn in stand te houden

In het kader van de handelingen die met de dieren
de heterozygote ouderparen ondervinden geen last. De homozygote offspring zal
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
gebruikt worden in experimenten of via cervicale duslocatie geeuthanseerd worden
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
voor de last optreedt
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

We bestuderen een systemische ziekte die verschillende orgaansystemen op het
zelfde moment aantast. Dit is niet mogelijk met in vitro modellen

Net voldoende om de muislijn te onderhouden

bestaande genetisch gemodifieerde muisstam

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Muizen met de mutatie die leidt tot inflammatoire ziekte worden gedood voor er
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren een ziekte ontwikkelt om onnodig lijden te voorkomen.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

786
Niet-technische titel van het project

De studie van OTULIN L272P mutante muizen als model voor de humane pathologie
ORAS

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

OTULIN, ORAS

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Studie van OTULIN muizen met een L272P mutatie met als doel het ziektebeeld van
ORAS patienten beter te begrijpen.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze muislijn wordt gebruikt voor studies naar de functie van OTULIN. Er zijn nog geen
studies gedaan naar mutaties die ook in mensen voorkomen. In dit project zagen we
reeds dat de L272P mutatie in muizen niet leefbaar is. Door dit verder te onderzoeken
(onder andere door genetische kruisingen), zullen we een beter inzicht krijgen in het
ziektebeeld dat aanwezig is in mensen met OTULIN mutaties.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

minimaal aantal nodig voor het in stand houden van de lijn

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen ondergaan geen behandeling. Wanneer er genetische kruisingen zijn die wel
leefbaar zijn, zullen de muizen geëuthaniseerd worden wanneer uiterlijke tekenen van
lijden zich manifesteren. Om onnodig lijden te vermijden zullen de dieren
geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies. Euthanasie zal gebeuren via CO2
vergassing

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De regulatie van inflammatie is niet beperkt tot 1 celtype, het is de interactie met andere
celtypes en organen die het uiteindelijke ziektebeeld bepaalt. Voor de studie naar het
ziektebeeld dat ontstaat door OTULIN mutaties, is het belangrijk om na te gaan welke
effecten zich manifesteren in de verschillende weefsels en de impact op het organisme.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn

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 een
mutatie hebben in het eiwit OTULIN. De gebruikte modellen geven de beste weergave
van het ziekteverloop zoals die bij de mens wordt waargenomen. Daarom kunnen
eventuele therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de menselijke situatie.
Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het ziektemodel tijdig te
stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te voeren op levende dieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle procedures worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen. Om onnodig lijden te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

787
Niet-technische titel van het project

Studie naar de moleculaire mechanismen van wondheling en tumorvorming in de huid.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2018 - 2023

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

wondheling, niet-melanoma huid tumoren, inflammatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In kweek houden van InvEE transgene muizen. Deze muizen ontwikkelen huidtumoren
op plaatsen van vroegere verwonding.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze muislijn wordt gebruikt voor studies naar de inflammatoire signaalwegen die
wondheling in de huid linken aan tumorvormig. Het immuunsysteem is een cruciale
speler in het ontstaan van tumoren en dit is zeker ook zo in de huid. Dit project zal
bijdragen aan de kennis over welke moleculen die een rol spelen bij de genezing van
wonden, eveneens een invloed hebben op het ontstaan van kanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen die gebruikt worden voor kweken ondergaan geen behandeling. Ze kunnen
goedaardige tumoren ontwikkelen op de huid op plaatsen van verwonding die lijdt tot
matig lijden. Indien de tumorgrootte 1,2cm3 bereikt, zullen de muizen geëuthanaseerd
worden door middel van cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Wondheling en het ontwikkelen van leverkanker is niet beperkt tot 1 celtype, het is de
interactie tussen verschillende celtypes die bepaalt hoe efficiënt wondheling en
tumorvorming gebeurt. Voor de studie naar deze interacties zijn experimenten in
levende organismen nodig.
minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn

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 een
inflammatoir eiwit overexpresseren in de huid. De gebruikte modellen geven de beste
weergave van het ziekteverloop zoals die bij de mens wordt waargenomen. Daarom
kunnen eventuele therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de menselijke
situatie. Het ongemak voor de dieren wordt geminimaliseerd door het ziektemodel tijdig
te stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te voeren op levende dieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle procedures worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen. Om onnodig lijden te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

788
Niet-technische titel van het project

Studie naar de morfologie en functie van de bloed cerebrospinaal vocht barrière in een muismodel voor de
progressieve neurodegeneratieve ziekte van Niemann-Pick type C.

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2025

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

NPC1, bloed cerebrospinaal vocht barrière, neurodegeneratie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In kweek houden van NPC1 muizen. Deze muizen ontwikkelen een progressieve neurodegeneratieve ziekte waarbij
lipiden opstapelen in de cellen en organen. Dit onderzoek kan bijdragen aan een beter begrip van de rol van de bloed
cerebrospinaal vocht barrière in neurodegeneratieve ziekten zoals ziekte van Niemann-Pick disease type C en de
ziekte van Alzheimer. Verder zoeken we in dit project uit hoe de opstapeling van cholesterol in het
endosomaal/lysosomaal systeem bijdraagt aan de pathogenese van de ziekte van Niemann-Pick type C.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit 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 Niemann-Pick type C is een zeldzame aandoening progressieve neurodegeneratieve ziekte die steeds
een fataal verloop kent voor de patiënt. Aangezien er geen behandeling bestaat voor de ziekte hopen we met deze
studie nieuwe therapeutische en diagnostische targets te identificeren voor de ziekte van Niemann-Pick type C.
Verder vertoont de ziekte van Niemann-Pick type C heel wat gelijkenissen met de ziekte van Alzheimer zoals
afwijkende cholesterol huishouding, progressieve neurodegeneratie en neuroinflammatie. Aangezien de ziekte van
Alzheimer de meest voorkomende neurodegeneratieve hersenziekte is, met wereldwijd meer dan 35.6 miljoen
patiënten, is het vinden van een therapeutische oplossing hiervoor van immens belang. Onze studie kan leiden tot de
identificatie van gelijkaardige functionele defecten aan de bloed cerebrospinaal vochtbarrière die betrokken zijn bij
beide neurodegeneratieve hersenziekten, de ziekte van Niemann-Pick type C en de ziekte van Alzheimer.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn.

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

Verwachte negatieve effecten/graad van de ernst/ lot van de dieren na het project: De verwachte negatieve effecten
zijn gewichtsverlies, ataxie, tremor, vacht veranderingen, paralyse van de achterste ledematen, moeilijkheden met
eten en drinken, verkorte levensduur (+/- 10 weken oud). De muizen worden geëuthanaseerd in het experiment ten
laatste op de leeftijd van 9 weken, voor het optreden van de meest ernstige symptomen
De symptomen zijn niet conditioneel, zowel de breeding koppels als de nakomelingen zullen nauwgezet worden
opgevolgd voor symptomen (tremor, gewichtsverlies,…). Wanneer de motorische symptomen die optreden of het
gewichtsverlies (>20% startgewicht) te ernstig zijn, zullen de dieren onmiddellijk geëuthanaseerd worden via terminale
verdoving. Bijgevolg is de wettelijke categorie van de ernst P1.

Toepassing van de 3Vs

Aangezien de muizen geuthanasieerd worden via terminale
verdoving voor ernstige pathologische symptomen
optreden is de wetelijke categorie van de ernst P1

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De bloed cerebrospinaalvocht barrière die in dit project wordt onderzocht is een zeer complex systeem met
belangrijke wisselwerkingen tussen verschillende componenten die niet correct gemodelleeerd kunnen worden met in
vitro modellen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn.

Het gebruik van Npc1-/- muizen laat ons toe om de rol van de bloed cerebrospinaal vochtbarrière te bestuderen in
een fysiologisch systeem. Hier maken we gebruik van muizen die een mutatie hebben in het eiwit NPC1. De gebruikte
modellen geven de beste weergave van het ziekteverloop zoals die bij de mens wordt waargenomen. Daarom kunnen
eventuele therapeutische bevindingen gecorreleerd worden met de menselijke situatie. Het ongemak voor de dieren
wordt geminimaliseerd door het ziektemodel tijdig te stoppen en zo weinig mogelijk experimenten uit te voeren op
levende dieren.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Alle procedures worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen. Om onnodig lijden te vermijden zullen de dieren
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren geëuthanaseerd worden bij 20% gewichtsverlies en worden de muizen zeer nauwgezet opgevolgd.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

789
Niet-technische titel van het project

Kweken van muizen deficient voor complement C2

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

5 jaar

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

C2

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Met deze muislijn (C2-deficiente muizen) willen we uiteindelijk de rol van C2 verder
bestuderen in tal van immunologische aandoeningen, waaronder het acuutrespiratoir distress syndroom dat vaak voorkomt als een gevolg van virale infecties
(zoals bijvoorbeeld bij SARS-COV-2)

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

ARDS speelt een belangrijke rol bij virale infecties waaronder bijvoorbeeld infectie
met SARS-COV-2. Op dit moment is er nog geen vaccin voor covid-19 en is er ook
geen behandelingsstrategie voor patiënten die evolueren naar de tweede, ernstige
fase, ARDS. Verdere studie naar de immuunrespons bij viraal-geïnduceerde SARS
en meer bepaald de rol van C2 daarin, kan dit nuttig zijn om nieuwe
behandelingsstrategiën voor covid-19 te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

Voor de kweek van deze muizen zullen we het minimum aantal muizen gebruiken
dat nodig is.

In het kader van de handelingen die met de dieren
Het kweken van muizen op zich heeft geen negatieve effecten op de dieren. Op
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
het einde van de kweek, zullen de muizen gebruikt voor breeding geeuthanaseerd
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
worden via cervical dislocatie.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Er is geen alternatieve methoden. Met behulp van dit diermodel hopen we meer
inzicht te krijgen in de rol van ….. Dit kan niet bestudeerd worden met in vitro
modelsystemen.
Voor het kweken van deze lijn zal een minimum aantal breeding kooien
onderhouden worden.
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.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Bij lijden van de muizen zullen deze geeuthanaseerd worden.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

790
Niet-technische titel van het project

Kweek van Pggt !b-LysM Cre muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

2020-2024

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
GGTase-I, ontsteking, inflammasoom, macrofagen
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)

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Deze muislijn wordt gekweekt omdat een bepaald type immuun cel in deze muizen, de
macrofagen, overactief zijn. Als gevolg vertonen deze macrofagen een versterke
ontstekingsreactie en ontwikkelen deze muizen spontaan arthritis. Deze muislijn wordt verder
gekweekt omdat dit een ideaal muismodel is om de rol van macrofagen te onderzoeken in
verschillende ziektemodellen zoals arthritis.

Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
Het kweken van deze muislijn is nodig omdat deze muislijn een ideaal middel is om de rol
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke van onstekingsreacties gemedieerd door macrofagen te onderzoeken in bepaalde
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project ziektemodellen. Dit kan verdere inzichten leveren tot de genezing van deze ziektemodellen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Er worden muizen gebruikt en deze worden gekweekt in aantallen die voldoende zijn om de
kolonie te behouden.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

het minimaal aantal nodig om de lijn in stand te houden

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de 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 muizen ontwikkelen spontane erosieve artritis die wordt geïdentificeerd door histologie
van gewrichten. We merkten uit onze eerdere onderzoeken dat de ernst van de ziekte
progressief toenam met de leeftijd. Muizen zullen na 12 weken worden geëuthanaseerd om
gewrichtsontsteking te evalueren.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Macrofagen zijn aanwezig in de meest organen en kunnen migreren in het lichaam. Vooral
bij een onsteking worden deze macrofagen aangetrokken tot de plaats van schade. In
ziektemodellen waar verschillende organen een effect hebben op elkaar is het dus niet
duidelijk waar macrofagen het belangrijkst zijn. Daarom is het noodzakelijk dat dit wordt
onderzocht in een dierlijk model, zodat het effect van macrofagen op verschillende organen
kan onderzocht worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Deze muizen zullen worden gekweekt naargelang de geplande experimenten. Indien er
minder muizen nodig zijn voor experimenten zullen de kweekkoppels vermindert worden tot
het nodige minimum om de lijn in stand te houden.

Verklaar de maatregelen die 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 zullen deze muizen gebruiken voor kweekdoeleinden, maar niet voor experimenten. Uit
onze eerdere onderzoeken hebben we geen ongemak opgemerkt bij lopen, eten en activiteit.
Het pijnniveau (P1) bij deze muizen is erg laag, hoewel dit muizenmodel spontane erosieve
artritis ontwikkelt. Deze dieren worden nauwlettend gevolgd door gekwalificeerd
dierenpersoneel. We zullen de muizen ethuniseren voor het geval we enig ongemak
opmerken tijdens het lopen en activiteit.

Er werd voor muizen gekozen omdat dit het geprefereerde dierlijke model is voor zoogdieren.
Daarnaast is de technologie voor genetische modificatie heel goed uitgewerkt bij muizen, wat
leidt tot een snel resultaat met een minimum aan dieren. Ook de meeste ziektemodellen zijn
geoptimaliseerd in muizen, wat zorgt voor een grote compabiliteit met onze muislijn. Het
welzijn van deze dieren zal nauwlettend in het oog gehouden worden en het ongemak van de
dieren zal worden geminimaliseerd door de dieren met ernstige arthritis niet te gebruiken om
mee te kweken.

791
Niet-technische titel van het project

Kweek van Zeb2-FADD-MLKL darmspecifieke transgene muizen

Looptijd van het project (of begin- en einddatum)

01/01/2020 - 31/12-2022

Zal het project onderworpen worden aan een
retrospectieve analyse (ja / nee)? Zo ja, binnen welk
tijdsbestek?

ja, op het einde van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

darmkanker, EMT, celdood, apoptose, necroptose

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde ja
dieren, niet gebruikt in andere proeven
In kweek houden van ZEB2-FADD-MLKL darmspecifieke transgene muizen.
Muizen met darmspecifieke Zeb2 ontwikkelen spontane dikkedarmkanker. Deze
muislijn heeft als doel om de rol van darmspecifieke celdood in kankerontwikkeling
te onderzoeken.

Beschrijf de doelstellingen van het project, bv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Beschrijf de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden en/of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze muislijn wordt gebruikt voor studies naar de moleculaire mechanismen die
aan de basis liggen van de ontwikkeling van darmkanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

100

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

Deze muizen ontwikkelen spontaan darmkanker. De muizen worden
geëuthaniseerd wanneer uiterlijke tekenen van lijden zich manifesteren zoals
diarree en bloed in stoelgang (matig). Om onnodig lijden te vermijden zullen de
dieren geëuthanaseerd worden (via cervicale dislocatie) bij 20% gewichtsverlies.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De ontwikkeling van darmkankers is niet beperkt tot 1 celtype, het is de interactie
met andere celtypes en organen die het uiteindelijke ziektebeeld bepalen.Hiervoor
bestaan geen accurate dierloze alternatieven. Voor de studie naar (ontstaan en
ontwikkeling van) darmkanker is het belangrijk om na te gaan welke effecten zich
manifesteren in de verschillende weefsels, het algemene ziektebeeld en de impact
op het organisme.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
minimaal aantal nodig voor in stand houden van de lijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 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 gebruik van genetisch gemodificeerde muizen laat ons toe om specifieke
genen te bestuderen in een fysiologisch systeem. Het gebruikte model geeft 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 waar mogelijk studies uit te voeren op cellijnen
en andere in vitro modellen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
Om onnodig lijden te vermijden zullen de dieren geëuthanaseerd worden via
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren cervicale dislocatie bij 20% gewichtsverlies.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

792
Niet-wetenschappelijke titel van het project

Evaluatie van doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tegen capripox virussen

Projectduur (begin- en einddatum)

april 2020 - april 2022 (of 2 jaar vanaf de goedkeuring door de ethische commissie)

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Ja :
- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 31/07/2022 (of 2 jaar en 2 maanden na de goedkeuring
van het project door de ethische commissie)
capripokken, vaccinstudie, runderen, schapen, geiten

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
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding van capripox vurssen in Europa, is er nood
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of aan een efficiënte bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en veilig vaccin. De data betreffende
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 doeltreffendheid en neveneffecten die momenteel beschikbaar zijn, berusten op veldgegevens waarbij de
karakters)
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 onafhankelijk te
evalueren.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?
Wat is het maximale aantal dieren ?

Runderen, schapen, geiten
maximaal 8 proeven gedurende 2 jaar: per proef 20 schapen of 20 geiten of 12 runderen
dus enkel indien 8 schapenpokken vaccins worden getest bedraagt het maximaal aantal dieren 160, indien de
helft LSD vaccins zijn bedraagt het maximaal aantal dieren 128, enz

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

Om een inschatting te maken is het belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende groepen dieren in
deze studie. De controle-dieren (5 per vaccin test) worden geïnfecteerd met capripokken. Capripokkenvirus leidt
tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts, ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk
ademhalingsstoornissen. De grootste groep (10 schapen/geiten of 7 runderen 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 dan deze voor de dieren geïnfecteerd
met de virulente stam (controle-dieren), maar deze zijn niet specifief in te schatten. Daarnaast zullen er nog 5
schapen/geiten die niet gevaccineerd en niet geïnfecteerd worden geincludeerd worden. Deze dieren dienen om
na te gaan of er tijdens het experiment besmetting via aërosol geweest is. In theorie zullen deze dieren niet lijden,
uit ervaring met sentinels voor schapenpokken weten we dat zelfs wanneer deze dieren besmet worden, de
ziekte heel mild is en vaak pas tegen het einde van de proef tot uiting komt.
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).

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdier model beschikbaar voor capripokkenvirussen. 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 immunosuppressief
waardoor antilichamen niet altijd aantoonbaar zijn

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de wereldorganisatie voor diergezondheid en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum op eigen data uit vorige proeven met capripokken. In het geval van LSDV infectie (het capripokkenvirus dat
aantal dieren wordt gebruikt
runderen infecteert) hebben we ervaren dat een groot aantal geïnfecteerde dieren subklinisch geïnfecteerd blijft.
Om te kunnen nagaan of een vaccin beschermt tegen klinische ziekte dienen daarom 7 dieren per groep
geïnfecteerd te worden. Bij schappenpokken(capripokken virussen die schapen en geiten infecteren) vaccins
hebben we gemerkt dat sommige vaccin stammen lokale reacties kunnen veroorzaken bij +/- 20% van de dieren,
om deze neveneffecten te kunnen constateren en de veiligheid van een schapenpokken vaccin na te gaan zijn dan
ook grote groepen vereist.
Omwille van deze redenen worden per groep dieren 10 dieren voorzien.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Runderen, schapen en geiten zijn de natuurlijke gastheer voor capripokkenvirusses. Er is een dagelijkse en
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom individuele klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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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?
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Evaluatie van doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tegen schapenpokken in drachtige schapen
27/02/2020 - 31/12/2020
2 maand na einde project 01/03/2021
Schapenpokken, vaccinstudie, schapen, geiten

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding van schapenpokken in Europa,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of is er nood aan een efficiënte bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en veilig vaccin. Het
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 effect van vaccinatie op drachtige schapen is ecther niet gekend.
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)

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.

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 ?

schapen (ovis aries)
16 schapen
Om een inschatting te maken is het belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende groepen
dieren in deze studie. 12 dieren zullen gevaccineerd worden; vaccinatie tegen schapenpokken wordt
doongaans goed verdragen, al kan lokale reactie op de plaats van immunisatie enkele dagen
aanhouden. Wat het effect van vaccinatie op de dracht is, is niet gekend en wordt in deze studie
nagegaan. De controle-dieren (4 per vaccin test) worden geïnfecteerd met schapenpokken.
Schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts, ontwikkeling van huidletsels,
lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. 6 dieren per vaccin test worden 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 dan 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. Euthanasie zal gebeuren
volgens de standaardmethode beschreven in de betreffende standaard operating procedure (SOP).

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de wereldorganisaite voor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum diergezondheid en op eigen data uit vorige proeven met capripokken.
aantal dieren wordt gebruikt
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Schapen en geiten zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is een dagelijkse en
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom individuele klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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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?

Begrijpen de aangeboren en adaptieve immuunrespons na infectie van verschillende stammen
van het Afrikaanse varkenspestvirus
vanaf 15 april 2020 tot 15 april 2021 afhankelijk van de beschikbaarheid van reserveringen voor
het dierproefcentrum (nog te bevestigen)
Ja :
- Tussentijdse evaluatie (mid-project): niet van toepassing
- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 31-07-2021

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Afrikaanse varkenspest, infectie, immuunrespons, cytokinen, chemokinen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het begrijpen van aangeboren en specifieke immuunresponsen op cellulair niveau tijdens
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of infectie van verschillende stammen van het Afrikaanse varkenspestvirus (ASVV) om bij te dragen
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 aan de ontwikkeling van een vaccin:
karakters)
Doelstelling 1: Analyse van de kinetiek van cytokine- en chemokine-expressie en van aangeboren
en adaptieve cellulaire immuunresponsen in serum, bloed en weefsels na infectie met het
Afrikaanse varkenspestvirus. Analyses zullen worden uitgevoerd door real-time PCR,
flowcytometrie, histopathologie en immunohistologie
Doelstelling 2: Vergelijking van de kinetiek van cytokine- en chemokine-expressie en aangeboren
en specifieke cellulaire immuunresponsen in serum, bloed en organen tijdens infecties met vier
verschillende virale stammen van het Afrikaanse varkenspestvirus
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 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 monitoring van de immuunrespons en de dynamiek van cytokinen en chemokinen na infectie
van vier stammen van het varkenspestvirus bij varkens van hetzelfde ras en onder exact dezelfde
bedrijfsomstandigheden is niet eerder uitgevoerd. Dit zal een rigoureuze exacte vergelijking van
de verkregen resultaten voor de verschillende stammen mogelijk maken. De verkregen
resultaten in termen van dynamiek als functie van verzwakte en virulente stammen en van
genotypen I en II zullen bijdragen tot de ontwikkeling van een effectief vaccin tegen deze twee
genotypen die tot de meest voorkomende op wereldniveau behoren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?
Wat is het maximale aantal dieren ?

varkens (Sus scrofa domesticus)
108

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

De verwachte negatieve effecten op dieren zijn stress en pijn die kunnen oplopen tot een niveau
van milde tot ernstige ernst. De infectie van het AVP-virus kan ernstige pijn veroorzaken, maar in
ons experimentele ontwerp wordt de pijn als mild beschouwd, gezien de korte duur ervan en het
einde ervan gepland vóór het verschijnen van de eerste klinische symptomen. De stress die
wordt gegenereerd door de bloedtest is licht, maar we zijn van mening dat de herhaalde
puncties tijdens experiment 1 meer stress (matig) voor de dieren veroorzaken omdat ze meer
worden gemanipuleerd en de aderen kunnen beschadigen door de monsters.

Toepassing van 3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Het volgen van pathogeniteit en het verzamelen van bloed en organen om de immuunrespons te
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken volgen, kan niet buiten dierproeven worden gedaan.
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Er is een minimum aantal dieren betrokken bij het onderzoek dat overeenkomt met het aantal dat betrokk
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Varkens zijn de doelsoorten voor de ziekte.
Verklaar de 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) de dieren worden dagelijks en tweemaal per dag gecontroleerd bij aanwezigheid van klinische
dieren te minimaliseren.
symptomen volgens een formeel rooster. Ethische euthanasie zal worden uitgevoerd zodra de
klinische symptomen te ernstig zijn. De dieren zullen worden geëuthanaseerd voordat klinische
symptomen optreden.
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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?
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Testen Van een nieuw vaccin tegen Pest van de Kleine Herkauwers (PPR)
begin: na goedkeuring ethische commissie, einde : mei 2022
Ja
01/11/2022 (binnen de 2 maand na het beïndigen van de dierproef)
Pest van de Kleine Herkauwers(PPR,Pests des Petits Ruminants,vaccin, DIVA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Pest van de kleine herkauwers(PPR) is een virale ziekte die voorkomt in Afrika, het Midden Oosten , Azië, en sedert
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of 2018 ook in Europa. De ziekte heeft een belangrijke economische impact met jaarlijkse verliezen die geschat worden
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 op 1,4 tot 2,1 miljard USD.In 2015 is door de OIE en FAQ een wereldwijde uitroeiingscampagne opgestart tegen de PPR
karakters)
gebaseerd op massale vaccinatie door middel van levend verzwakte vaccins. Niettegenstaande hun doeltreffendheid
qua beschermingen laten ze niet toe een onderscheid te maken tussen gevaccineerde en geïnfecteerde dieren. Daarom
zou een marker vaccin ( DIVA) zeer nuttig kunnen zijn in alle stadia van de bestrijding en in het bijzonder tijdens de
bewakingsperiodes. Bijgevolg heeft Cirad een DIVA vaccin ontwikkeld dat zich nu in de testfase voor stabiliteit en
veiligheid bevindt. Het doel van deze studie is de beschermende werking van het vaccin te testen in een infectiemodel
met gevaccineerde geiten geïnfecteerd met het PPR virus en de eigenschappen van het vaccin bij geiten te evalueren.

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

De ontwikkeling van een Diva Vaccin(Differentiating Infected from Vaccinated Animals)zoals hier voorgesteld in dit
project is hard nodig voor de optimalisatie van het wereldwijde uitroeiingsplan van deze ziekte. Aan het einde van dit
project is er mogelijks een nieuw DIVA prototype vaccin beschikbaar voor verdere industriële overdracht. De
belangrijkste begunstigden van dit project zijn de fokkers, handelaars die vee kopen op de lokale markten en
doorverkopen op de secundaire markt evenals de consumenten van vlees en melk door een betere kwaliteit en
stabielere prijzen. De nationale en internationale diergezondheidsinstanties kunnen gebruik maken van een
doeltreffender DIVA vaccin in hun erradicatieprogramma voor PPR.

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 ?

Geiten
18
Dit dierexperiment kan zeer uitgesproken symptomen veroorzaken met een belangrijk niveau van lijden , met name in
de niet gevaccineerde groep, waarbij de dieren om ethische redenen zullen geëuthanaseerd worden bij het bereiken
van de humane endpoints zoals onder meer anorexie, ernstige vermagering en/of dehydratatie, paraplegie,
afwezigheid van reactie op uitwendige stimuli, paralyse, ernstige ademhalingsproblemen.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te De prototypes van de vaccins worden eerst in vitro getest onder laboratoriumomstandigheden(zo worden bv. hun
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze reactiecapaciteit getest tegenover sera afkomstig van gevaccineerde dieren of worden marker vaccins in vitro getest
methode kan gebruikt worden.
tegenover aspecifieke antisera tegenover de marker. De veiligheid van het prototype vaccins worden ook getest op het
dier in dierproeven zonder infectie met een klein aantal dieren vooraleer over te gaan naar de zware dierproeven met
groteter aantallen dieren. Van de beste prototypes worden vervolgens de bescherming tegen de ziekte geëvalueerd
om uiteindelijk het definitieve bewijs te leveren van de werkzaamheid van het vaccin. Deze fase is onmisbaar omdat
een immuun respons moet gegenereerd worden bij het dier om graad van werkzaamheid van het vaccin te bepalen
tegen het virulent virus en omdat ieder vaccin moet kunnen geëvalueerd worden in omstandigheden vergelijkbaar met
de natuurlijke infectie voordat een vaccin toegelaten wordt voor gebruik in het veld

2. Réduction (1000 caractères maximum)
De methode van bronvergelijking is voor de berekening van het aantal dieren nodig voor deze dierproef(Charan en
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum Kantharia ,2013). Volgens deze methode zou ,een groepsaantal "E" tussen 10 en 20 kunnen aanzien worden als zijnde
adequaat. 3e" kan berekend worden volgens de volgende formule: E= Totaal aantal dieren - aantal groepen. In dit
aantal dieren wordt gebruikt
geval willen wij het effect van de DIVA vaccin bekijken in drie groepen van 6 dieren( een controle groep gechallenged,
een groep gevaccineerd met het klassieke vaccin Nigeria 75/1 en gechallenged,een groep gevaccineerd met het DIVA
vaccin en gechallenged,
E=( 6x3)-3. E= 15. Drie groepen van 6 dieren worden aanzien als een adequate
steekproefomvang.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom De diersoort die gekozen werd is één van de doeldiersoorteln van de ziekte. Om de werkzaamheid van het vaccin
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met tegenover PPr te testen is dit experiment bij doeldieren noodzakelijk.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) De dieren worden behandeld conform de ethische en welfare reglementen die van kracht zijn. Het experiment wordt
dieren te minimaliseren.
uitgevoerd volgens de regels voorgeschreven in de Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van labo
dieren. Bestrijding van pijn en ongemak bij anorexie en / of diarree, koorts(+41°C),apathie, zal gebeuren door
§toediening van NSAID's Meloxicam et Flunixine Meglumine. Alle klinische symptomen worden genoteerd en gescoord
volgen de tabel (Enchery et al., 2019. Wanneer de dagelijkse gemiddelde score van een groep 10 bereikt moeten alle
dieren van deze groep binnen de 24 uur geëuthanaseerd worden omwille van ethische redenen en /of wanneer een
dier een dagelijkse score heeft hoger of gelijk aan 14, gedurende 2 opeenvolgende dagen wordt dit dier omwille van
ethische redenen geëuthanaseerd.
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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?
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

Infectie van schapen met tick-borne encephalitis en looping ill virus
van 01/10/2020 tot 15/11/2020
Ja, twee maanden na het verstrijken van de deadline voor het definitieve advies

TBEV, LIV, infectie, teken, schapen, symptomen, encephalitis, immuniteit
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
*Ontwikkeling van een infectiemodel voor schapen met Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV) en
Louping Ill Virus (LIV)
*Onderzoek naar de pathogenese (met name neuropathogenese) van TBEV- en LIV door analyse
van hun verspreiding in schapen
*Studie
en vergelijking
van de immuunrespons
(aangeboren,
en cellulair)
van
TBEV
ennaar
LIV zijn
genetisch verwante
zoönotische virussen
die doorhumoraal
teken worden
overgedragen.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt Overdracht van TBEV is ook mogelijk door het consumeren van ongepasteuriseerde
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of melkproducten van als huisdier gehouden herkauwers, met name schapen. Schapen zijn
dieren? (Maximaal 700 karakters)
reservoir en amplificatie-gastheer voor LIV. Infectie van schapen met TBEV en LIV heeft
volkomen verschillende consequenties. LIV ontwikkelt zich tot een neurologische ziekte die
gepaard gaat met ernstige encefalitis, terwijl TBEV-infectie meestal asymptomatisch verloopt en
onopgemerkt blijft, wat suggereert dat de immuunrespons op deze virussen verschillend is.
Tijdens dit project zal aanvullende informatie worden verkregen op basis van de studie van de
pathogenese van TBEV en LIV en de studie van de immuniteit. Dit zou vooruitgang op het gebied
van vaccinatie mogelijk maken en zou zowel mens als dier ten goede komen. Bovendien zullen
de verzamelde stalen dienen als referentiemateriaal voor diagnostische tests.
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 ?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

Schapen
62
De verwachte graad van ernst wordt als matig beschouwd. Inoculatie van TBEV en LIV zou een
onmiddellijke stress veroorzaken die als matig kan worden beschouwd. TBEV-infectie bij schapen
verloopt meestal asymptomatisch en goedaardig. LIV daarentegen kan bij schapen encefalitis
veroorzaken. Niettemin zullen de dieren binnen 24 uur worden geëuthanaseerd indien zij
ernstige neurologische symptomen vertonen. Klinische onderzoeken en monsternemingen
blijven beperkt tot symptoombewaking, temperatuurmeting, bloedafname en neusswabs.

De studie van de pathogenese heeft tot doel de systemische reacties op besmetting met TBEV
en LIV te onderzoeken. Wat de studie naar de aangeboren immuunrespons betreft, zullen de in
vivo immuunresponsen worden geanalyseerd op de plaatsen waar het virus is geïnoculeerd.
Daartoe moeten huidbiopten worden genomen na besmetting van het dier met TBEV of LIV en
teken-speeksel, wat betekent dat er geen alternatieven zijn waarbij geen dieren worden
gebruikt.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Voor de studie van de pathogenese zullen per tijdstip 1 controledier, 2 TBEV-geïnfecteerde en 2
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum LIV-geïnfecteerde dieren worden geëuthanaseerd. Een dergelijke experimentele opzet zal
volstaan om de verspreiding in de verschillende organen in tijd op te volgen. Dit is reeds in
aantal dieren wordt gebruikt
eerdere studies toegepast. Met minder dieren kunnen geen conclusies worden getrokken en uit
praktisch oogpunt is het gebruik van meer dieren moeilijk haalbaar. Voor de studie van de
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Onze experimenten zijn bedoeld om een natuurlijke infectie in een geschikte gastheer te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom simuleren. TBEV en LIV zijn genetisch verwant en zijn besmettelijk voor huisdieren, vooral
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met schapen. Schapen zijn reservoirgastheer voor LIV, maar lijken minder gevoelig te zijn voor TBEV.
Informatie over de immuunrespons van schapen op deze twee virussen die dit verschil in
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
gevoeligheid zou kunnen verklaren, is niet algemeen beschikbaar. Bovendien is soortgelijk
onderzoek voornamelijk verricht bij muizen, die in immunologisch opzicht verschillen van
schapen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) De toediening van een sedatief tijdens de bemonstering of de inoculatie van de virussen zou bij
dieren te minimaliseren.
de dieren meer stress veroorzaken dan de kortstondige stress bij het hanteren, vooral omdat dit
door ervaren personeel zal worden uitgevoerd. Dieren die aan ernstige neurologische
symptomen lijden, worden binnen 24 uur geëuthanaseerd.
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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?
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Gezonde varkens behouden als bloeddonoren
4 jaar. Startdatum: augustus 2020- Einddatum: juli 2024
Nee

varkens bloeddonoren, bloedafname
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen of het welzijn va

Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Het verzamelde bloed zal worden gebruikt voor de productie van perifere
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of bloedcelcultuur (PBMC), voor de ontwikkeling van detectietechnieken (negatieve
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 controle, flowcytometrie, enz.), voor de productie van negatieve controle of voor
karakters)
elke andere laboratoriummanipulatie..
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit Verbetering van onze diagnostische methoden (negatieve controles) en
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt ontwikkeling van nieuwe technieken (flowcytometrie)
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 ?

varkens (Sus scrofa domesticus)
48

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld De schatting van stress is gering. De varkens zullen slechts lichte stress ervaren bij
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de het nemen van bloedmonsters, die 1-2 keer per week zullen worden genomen.
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de
dieren ?
Toepassing van 3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

De studie van het Afrikaanse varkenspestvirus (virus bestudeerd in ons
laboratorium) kan alleen worden gedaan op een primaire cel die rechtstreeks uit
varkensbloed is geëxtraheerd. Het houden van dieren in Machelen garandeert
een kwaliteit (afwezigheid van ongewenste enzoötische pathogenen) die niet
mogelijk zou zijn met bloed afgenomen in slachthuizen.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Er wordt een minimum aantal dieren ingezet, dat wil zeggen 4 dieren per 4 maanden, m
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Het varken is de doelsoort van de ziekten die in ons laboratorium worden
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom bestudeerd.
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) De dieren worden dagelijks en tweemaal per dag gecontroleerd door de houders.
dieren te minimaliseren.
Elk probleem wordt onmiddellijk gemeld aan de dierenartsen van Machelen.
(Laurent Mostin, Willem Van Campe) Indien nodig zal volgens de dierenarts
ethische euthanasie plaatsvinden.
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Niet-wetenschappelijke titel van het project

Evaluatie van viraliteit van SPPV stammen via flanktitratie

Projectduur (begin- en einddatum)

14/09/2020 -30/12/2020

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Ja: 2 maanden na afloop van het project : 01/03/2021

Schapenpokken, schapen, virulentie,flanktitratie
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
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Sinds 2017 is er een significante opmars in de schapenpokken situatie richting Europa met
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of introductie in Griekenland. Vaccinatie is een beproefde methode ter bescherming tegen ziektes.
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 Dit project beoogt het evalueren van de virulentie van verschillende veldstammen en na te gaan
karakters)
welke stam het beste herhaalbaar infectie- en ziektebeeld - vergelijkbaar met hetgeen wordt
gezien bij natuurlijke infectie onder veldomstandigheden – induceert. Hierbij is het belangrijk
inzicht te krijgen in de infectiedosis die hiervoor nodig is. Hierdoor zullen vaccins in de toekomst
beter gevalueerd kunnen worden.
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

Dit werk beoogt het evalueren van de virulentie van verschillend schapenpokken virus
veldstammen om 1/ onafhankelijk de werkzaamheid en veiligheid van schapenpokken vaccins
voor mogelijk gebruik in de EU te kunnen evalueren, 2/ als vergelijkende basis te dienen om
eigenschappen van veldstammen bij uitbraken van schapenpokken in Europa te evalueren, 3/
inzicht te verwerven over het infectie- en ziekteverloop om zo diagnostische middelen te
ontwikkelen, ter ondersteuning van ziektebestrijding en diergezondheid.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?
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 ?

Diersoort: schapen (ovis aries)
Aantal dieren: 26
Infectie van schapen schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts,
ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. In het
huidige werk wordt getracht de natuurlijke infectie na te bootsen.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Momenteel is er geen
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken schapenpokkenvirussen.
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

andere

gevalideerd

proefdier

model

beschikbaar

voor

2. Réduction (1000 caractères maximum)
De keuze van het aantal dieren per groep is gebaseerd op richtlijnen van de Wereld
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum Diergezondheids Organisatie (The World Organisation for Animal Health, OIE, Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019. Chapter 3.7.12 .Chapter Sheep and
aantal dieren wordt gebruikt
Goat Pox voor het uitvoeren van vaccin testen voor schapenpokkenvirus ) en op eigen data uit
vorige proeven met capripokken. De OIE beschrijft in de OIE Manual dat de Potency tests
gebeurt door de titer van een virulent challenge-virus op de flanken van gevaccineerde en
gecontroleerde dieren te vergelijken. Het resultaat wordt vergeleken op de flanken van ten
minste drie gevaccineerde dieren en drie controles. Aangezien de OIE voorschrijft om infectie op
ten minste drie dieren uit te voeren en aangezien het onderscheid tussen gevaccineerde dieren
en controle dieren meestal duidelijk is maar het onderscheid tussen verschillende virus stammen
kleiner kan zijn, hebben wij besloten om zes dieren per groep te nemen en zo het
onderscheidend vermogen tussen de groepen met verschillende schapenpokken virus stammen
te verhogen.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Schapen zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is een dagelijkse en
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom individuele klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Niet-wetenschappelijke titel van het project

Analyse van de rol van niet-responderende (seronegative) biggen en zeugen na vaccinatie tegen
het Porcine Reproductieve en Respiratoire Syndroom Virus (PPRSV).

Projectduur (begin- en einddatum)

November 2020 - Mei 2021

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Niet van toepassing

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Vaccinatie, varken, PRRSV, immuunresponsen, veldstudie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Uit een recente studie bleek dat er 26%-46% niet-responderende biggen aanwezig zijn bij een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of bemonstering van 5 kuddes. Dit onderzoek wil hier op verder bouwen, door enderzijds op grotere
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 schaal te bemonsteren en zo een beter globaal beeld te krijgen van het probleem van nietkarakters)
responders. Anderszijds wil dit onderzoek ook nagaan welke factoren verantwoordelijk kunnen
zijn voor deze niet-responders. De doelstellingen zijn dan ook als volgt: 1. Bepalen van de globale
en kudde-specifieke prevalentie van niet-responderende zeugen na PRRSV vaccinatie. 2. Bepalen
van verschillende immunresponsen na PRRSV vaccinatie. 3. Bepalen van factoren die mogelijks
kunnen leiden tot niet-responderende zeugen.

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

Dit project kan meer inzicht geven over welke factoren kunnen leiden tot zeugen die niet
reageren op PRRSV-vaccinatie. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om concrete
en betere richtlijnen te geven voor PRRSV-vaccinatie. Indien het succes van PRRSV-vaccinatie kan
verbeterd worden door deze richtlijnen, zullen er meer varkens beschermd zijn tegen PRRSV, wat
op zijn beurt kan leiden tot minder varkens die ziek worden door PRRSV en dit zorgt uiteindelijk
voor een beter welzijn van de varkens.

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 ?

Varkens (zeugen)
1600
De enige handeling die nodig is voor die project is een eenmalige bloedafname bij de zeugen op
de boerderij zelf. Het kan verwacht worden dat deze handeling slecht een licht ongemak zal te
weeg brengen bij de dieren op het moment van bloedafname. De dieren zullen er achteraf geen
verdere last meer van ondervinden en blijven ook gewoon op hun respectieve boerderijen. Er
moeten geen dieren opgeofferd worden voor dit project.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om de prevalentie en mogelijke inducerende factoren van niet-responderende zeugen na PRRSV
vaccinatie te bepalen zijn we genoodzaakt om bloed af te nemen bij de reeds gevaccineerde
zeugen. Enkel zo kunnen we, door middel van analyse van antistoffen en immunologische
responsen, achterhalen wat de prevalentie is van niet-responderende zeugen na PRRSV
vaccinatie. Het is dus onmogelijk om hiervoor een dierloos alternatief te vinden.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum
aantal dieren wordt gebruikt
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Verklaar de 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.

De keuze van de gebruikte diersoort hoeft geen verdere uitleg: we onderzoeken de prevalentie
van PRRSV in zeugen. Om ongemak (pijn) te vermijden werken we met ervaren dierenartsen die
het bloed zullen afnemen. Deze dierenartsen weten op welke manier ze het best bloed kunnen
afnemen, zonder daarbij het dier onnodig ongemak of pijn te bezorgen.
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Niet-wetenschappelijke titel van het project

Verspreiding van de toediening van een herhaalde dosis van het gemodificeerde
levende vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (G07/ΔK145R/ΔEP153R/CD2mutant) bij varkens

Projectduur (begin- en einddatum)

01/11/2020 tot 31/10/2021

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Niet van toepassing

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Afrikaanse varkenspest, verspreiding vaccin ,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
je
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De doelstelling van het project is een nieuw prototype van levend geaténueerd en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of genetische gemodifieerd vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) te testen .
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 Aan de ene kant zal de immunologische reactie na het vaccin onderzocht worden,
karakters)
aan de andere kant zal er bekeken worden of er een verspreiding gebeurt van dat
levende vaccin tussen gevaccineerde biggen en contactdieren.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Er is, voor het moment, geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest beschikbaar.
Deze ziekte, die aanwezig is bij everzwijnen in verschillende landen van Europa
(ook in België), is een zeer grote bedreiging voor de varkensproductie, met
kolossale economische impacten en stamping out van de besmette of verdachte
dieren tot gevolg.

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 ?

Biggen van 21+/- 4 dagen
90
Wij verwachten geen ernstige effecten van het vaccin. Er is geen challenge.
Andere manupulaties ( vaccinatie , bloedbemonstering , swabs bemonstering en
lichaamstemperatuur opname) zijn licht. Volgens de richtlijnen van SBB , zullen de
biggen geëuthanaseerd worden na de proef.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdiermodel beschikbaar voor
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken Afrikaanse varkenspest
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Europese wetgeving voor safety test legt vast dat er 8 dieren / groep moeten zijn.
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum Gezien dat het over een nieuw vaccin gaat, zullen er 2 extra biggen / groep
worden toegevoegd.
aantal dieren wordt gebruikt
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Verklaar de 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.

Varkens zijn (met de everzwijnen in Europa) het doelsoort van AVP. Het vaccin zal
bij varkens gebruikt worden. Proeven met evezwijnen zijn moelijk en gevaarlijk te
organiseren. De dieren worden dagelijks opgevolgd , de humane eindpunten zijn
beschreven, de stallen zijn conform aan de wetgeving.
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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?
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

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

Infectie van schapen met tick-borne encephalitis en looping ill virus
van 01/10/2020 tot 31/12/2020
Ja, twee maanden na het verstrijken van de deadline voor het definitieve advies

TBEV, LIV, infectie, teken, schapen, symptomen, encephalitis, immuniteit
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
*Ontwikkeling van een infectiemodel voor schapen met Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV) en Louping Ill Virus
(LIV)
*Onderzoek naar de pathogenese (met name neuropathogenese) van TBEV- en LIV door analyse van hun
verspreiding in schapen
*Studie
van de immuunrespons
(aangeboren,
humoraal
cellulair)
van schapenOverdracht
op TBEV
TBEV ennaar
LIV en
zijnvergelijking
genetisch verwante
zoönotische virussen
die door
teken en
worden
overgedragen.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt van TBEV is ook mogelijk door het consumeren van ongepasteuriseerde melkproducten van als huisdier
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of gehouden herkauwers, met name schapen. Schapen zijn reservoir en amplificatie-gastheer voor LIV. Infectie
dieren? (Maximaal 700 karakters)
van schapen met TBEV en LIV heeft volkomen verschillende consequenties. LIV ontwikkelt zich tot een
neurologische ziekte die gepaard gaat met ernstige encefalitis, terwijl TBEV-infectie meestal asymptomatisch
verloopt en onopgemerkt blijft, wat suggereert dat de immuunrespons op deze virussen verschillend is. Tijdens
dit project zal aanvullende informatie worden verkregen op basis van de studie van de pathogenese van TBEV
en LIV en de studie van de immuniteit. Dit zou vooruitgang op het gebied van vaccinatie mogelijk maken en zou
zowel mens als dier ten goede komen. Bovendien zullen de verzamelde stalen dienen als referentiemateriaal
voor diagnostische tests.
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 ?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

Schapen
63
De verwachte graad van ernst wordt als matig beschouwd. Inoculatie van TBEV en LIV zou een onmiddellijke
stress veroorzaken die als matig kan worden beschouwd. TBEV-infectie bij schapen verloopt meestal
asymptomatisch en goedaardig. LIV daarentegen kan bij schapen encefalitis veroorzaken. Niettemin zullen de
dieren binnen 24 uur worden geëuthanaseerd indien zij ernstige neurologische symptomen vertonen. Klinische
onderzoeken en monsternemingen blijven beperkt tot symptoombewaking, temperatuurmeting, bloedafname
en neusswabs.

De studie van de pathogenese heeft tot doel de systemische reacties op besmetting met TBEV en LIV te
onderzoeken. Wat de studie naar de aangeboren immuunrespons betreft, zullen de in vivo immuunresponsen
worden geanalyseerd op de plaatsen waar het virus is geïnoculeerd. Daartoe moeten huidbiopten worden
genomen na besmetting van het dier met TBEV of LIV en teken-speeksel, wat betekent dat er geen
alternatieven zijn waarbij geen dieren worden gebruikt.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Voor de studie van de pathogenese zullen per tijdstip 1 controledier, 2 TBEV-geïnfecteerde en 2 LIVVerklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum geïnfecteerde dieren worden geëuthanaseerd. Een dergelijke experimentele opzet zal volstaan om de
verspreiding in de verschillende organen in tijd op te volgen. Dit is reeds in eerdere studies toegepast. Met
aantal dieren wordt gebruikt
minder dieren kunnen geen conclusies worden getrokken en uit praktisch oogpunt is het gebruik van meer
dieren moeilijk haalbaar. Voor de studie van de aangeboren immuniteit zullen per tijdstip en per inoculum 3
biopten worden genomen om een statistische vergelijking mogelijk te maken.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Onze experimenten zijn bedoeld om een natuurlijke infectie in een geschikte gastheer te simuleren. TBEV en
LIV zijn genetisch verwant en zijn besmettelijk voor huisdieren, vooral schapen. Schapen zijn reservoirgastheer
voor LIV, maar lijken minder gevoelig te zijn voor TBEV. Informatie over de immuunrespons van schapen op
deze twee virussen die dit verschil in gevoeligheid zou kunnen verklaren, is niet algemeen beschikbaar.
Bovendien is soortgelijk onderzoek voornamelijk verricht bij muizen, die in immunologisch opzicht verschillen
van schapen.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) De toediening van een sedatief tijdens de bemonstering of de inoculatie van de virussen zou bij de dieren meer
dieren te minimaliseren.
stress veroorzaken dan de kortstondige stress bij het hanteren, vooral omdat dit door ervaren personeel zal
worden uitgevoerd. Dieren die aan ernstige neurologische symptomen lijden, worden binnen 24 uur
geëuthanaseerd.

802
Niet-wetenschappelijke titel van het project

JEV-IMMUNODIA: Recente onderzoeksgegevens voorspellen een verhoogd risico voor
transmissie van Japanese encephalitis (JEV) bij een introductie in varkens: Studie van
immuunrespons geïnduceerd door JEV en evaluatie van diagnostische tests.

Projectduur (begin- en einddatum)

01/10/2020 tot 31/12/2020

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Ja, Binnen de 2 maanden na het geldigheidseind van het bio-ethiek dossier

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

JEV, Varken, Immuniteit
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
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de - Bestuderen van de innate immuniteit ter hoogt van de inoculatieplaats, de huid.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of - Invloed van speeksel van de mug op de immuniteit van het varken bestuderen.
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 - Infiltratie van immuuncellen in de hersenen bestuderen en de cel gemedieerde immuniteit.
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)

Infectie van JEV in de mens is voornamelijk subklinisch, maar zal in 1 op 250 aanleiding geven
tot ernstige neurologische symptomen met een sterft tot 50% van de patiënten. In varkens
verloopt een JEV infectie asymptomatisch. Deze studie kan belangrijke elementen aan het licht
brengen die het asymptomatische verloop kunnen verklaren en zo dus ook de mens ten goed
komen. Verder zullen nieuwe fundamentele inzichten verworven worden door het bestuderen
van de innate immuniteit ter hoogte van de plaats van inoculatie, de huid en zal het effect van
muggenspeeksel onderzocht worden als mogelijk doelwit voor therapieën.

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 ?

Varkens
43
De verwachte graad van ernst wordt beschouwd als matig. Een infectie met JEV bij varkens
heeft voornamelijk een mild verloop. Klinische symptomen zijn: temperatuursverhoging,
verminderde eetlust en verminderde mobiliteit. Staalnames beperken zich tot een aantal
bloednames per dier gedurende de loop van het experiment. Huidbiopten zullen pas genomen
worden na euthanasie. Inoculatie en vaccinatie van de varkens zal een kortstondige stress met
zich meebrengen die als matig kan beschouwd worden.

Application des3Rs
1. Replacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De pathogenese studie heeft als doel om systemische reacties op infectie met JEV te
bestuderen in de natuurlijke gastheer. Tijdens innate immune response studie zullen in vivo
immuunreacties ter hoogte van de plaats van inoculatie onderzocht worden. Hiervoor zullen
huidbiopten moeten genomen worden na infectie met JEV en speekselextract van de mug.
Dierloze alternatieven zijn er niet.

2. Reduction (1000 caractères maximum)
Door de studies betreffende de immuuncelinfiltratie in de hersenen en innate immuniteit te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum combineren wordt het aantal dieren in de controlegroep gereduceerd. Voor de innate
immuniteit worden 3 biopten per tijdstip en per inoculum voorzien. Dit is noodzakelijk om een
aantal dieren wordt gebruikt
niet-parametrische statistische vergelijking toe te laten. Om een trendanalyse van de
infiltrerende immuuncellen over de tijd toe te laten zijn 2 dieren per tijdstip voldoende.
3.Refinement (1000 caractères maximum)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Eerder gelijkaardig onderzoek met andere virussen werd grotendeels uitgevoerd in muizen.
Deze verschillen immunologisch echter sterk van varkens waardoor weinig inzichten over het
verloop van JEV infectie in varkens voorhanden zijn. Onze proeven hebben tot doel om een
natuurlijke infectie te simuleren in een relevante gastheer. Het toedienen van een
kalmeringsmiddel ten tijde van staalname of inoculatie zou meer stress veroorzaken bij de
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) dieren dan de kortstondige stress ervaren tijdens de manipulaties. Het nemen van huidbiopten
zal na euthanasie gebeuren.
dieren te minimaliseren.

803
Titel van het project

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Evaluatie van de biodistributie en de effectiviteit van mesenchymale stamcellen
geïsoleerd uit het perifere bloed van paarden als potentiële behandeling van
chronische tandvlees- en mondslijmvliesontsteking bij katten
8 dagen biodistributie studie of 26 weken effectiviteitsstudie per dier
Kat-gingivostomatitis- stamcel- Xenogeen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
of het welzijn van
neen

Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Chronische ontsteking van het mondslijmvlies en tandvlees is een pijnlijke en lang
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke aanslepende aandoening bij katten. De voorkeursbehandeling bestaat momenteel uit
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal het trekken van een gedeelte of alle tanden. Helaas werkt deze behandeling niet bij
700 karakters)
30% van de katten. Indien de aandoening te erg wordt, worden de dieren vaak
geëuthanaseerd. Stamcellen zouden door hun immunomodulatoire capaciteiten
hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Ze kunnen potentieel de chronische
ontstekingsrespons onderdrukken en genezing bewerkstellingen. Daarom willen we
nagaan wat de verdeling van de stamcellen in het lichaam van de dieren na de
injectie is en vervolgens de effectiviteit van de behandeling onderzoeken.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Door de veilgheid en de effectiviteit van xenogene mesenchymale stamcellen als een
behandeling voor chronische ontsteking van het mondslijmvlies en de tanden bij
katten na te gaan, hoopt men deze behandeling te kunnen aanbieden om de
levenskwaliteit van het dier verbeteren. Deze aandoening bij katten kan ook gebruikt
worden als diermodel voor gelijkaardige aandoeningen bij de mens.

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?

30 katten

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

Er kan een tijdelijke milde zwelling verwacht worden ter hoogte van de
injectieplaats van de stamcellen, eventueel kan er ook tijdelijk koorts verwacht
worden. Deze effecten zijn dus mild van aard en wegen niet op tegen de mogelijkse
genezing van de pijnlijke onsteking in de mond. De katten blijven allemaal bij hun
eigenaar.

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

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

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

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

Aangezien we de haalbaarheid van een stamcelbehandeling bij katten willen nagaan,
wordt er met deze diersoort gewerkt. Tijdens het scintigrafisch onderzoek zullen de
katten onder lichte narcose gebracht worden en voor het nemen van radiografieen
en biopten zullen de dieren verdoofd worden zodat ze geen hinder ondervinden van
deze handelingen. Indien een dier te veel afziet van de studie zal de deelname aan de
studie beeindigd worden.

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

804
Titel van het project

Evaluatie van de biodistributie van stamcellen geïsoleerd uit paardenbloed na
subcutane en na intraveneuze injectie bij de kat

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

6 weken
kat-paard-xenogeen-stamcel-dosering
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
De immunomodulerende eigenschappen van stamcellen zijn een belangrijk deel
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van hun werkingsmechanismen. Deze zijn echter nog niet allemaal gekend.
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal Daarom willen we informatie inwinnen over de verdeling van de stamcellen
700 karakters)
in het lichaam na verschillende toedieningswijzen, meer bepaald na een
subcutane (in de nek en in de flank) en na een intraveneuze injectie bij de kat.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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 verdeling van de stamcellen na een subcutane injectie in de nek en in de
flank 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.

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?

3 katten

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

Bij de 3 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.

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

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en
gelijkaardige wetenschappelijke studies.

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

Vermits we de 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)

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

Evaluatie van de verdeling, werkzaamheid en veiligheid van stamcellen geïsoleerd uit
paardenbloed na intraveneuze en intra-arteriële injectie bij het paard met peesletsels.

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

1 week experiment 1, 14 weken experiment 2
Paard - ontsteking - Pees - stamcel - Veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
ja
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
De heling van pezen en ligamenten is een moeizaam proces en leidt in veel gevallen tot
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke minderwaardig weefsel en een groot risico op hervallen. De huidige beschikbare systemische
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal ontstekingsremmende behandelingen hebben geen effect op regeneratie en kunnen behalve
700 karakters)
de onsteking, ook de heling afremmen. Verder is er ook een risico op andere schadelijke
bijwerkingen. Het is bekend dat mesenchymale stamcellen het immuunsysteem kunnen
regelen. De systemische behandeling hiermee zou de heling kunnen stimuleren, zonder de
nadelige neveneffecten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Peesontsteking bij paarden en mensen is vaak onherstelbaar, vooral wanneer het zich
voordoet op plaatsen waar pezen voortdurend belast worden. De injectie van
mesenchymale stamcellen in een van de hoofdarteriën van het aangetaste been zou een
oplossing kunnen bieden tegen de veelvoorkomende gebrekkige heling. Vooral
peesonstekingen zonder duidelijk letsel of locaties waarbij een lokale behandeling technisch
moeilijk is, zouden hier voordeel uit kunnen halen. Deze behandeling biedt
toekomstperspectief voor een duurzame behandeling die de levenskwaliteit en levensduur
zou kunnen verbeteren bij het dier. Deze studie legt ook de basis voor gelijkaardige
toepassingen bij de mens.

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?

22 paarden.

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

Bij het eerste deel van de studie worden er geen negatieve effecten verwacht vermits de
opvolging gebeurt met een niet-invasieve beeldvormingstechniek. Deze paarden zullen na de
studie teruggaan naar hun eigenaar. In het 2e deel kunnen de paarden milde tot matige
zwelling en pijn als gevolg van de peesontsteking ondervinden. Aan het einde van deze
studie, wordt een gering (littekingvorming in de pees) tot geen effect verwacht. Alle paarden
zullen worden gerevalideerd en geplaatst worden voor adoptie.

Voor de registratie van een geneesmiddel dient er voor het geneesmiddelelen agentschap
verplicht een haalbaarheidsstudie gedaan te worden om de veiligheid en werkzaamheid van
stamcellen na te gaan. Gezien de complexiteit van stamcellen en de nog niet volledig
opgehelderde werking en interacties, is er op dit moment geen diervrij model beschikbaar
die het proefdier kan vervangen.

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

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en statistische
berekeningen.

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

Onderzoek naar het effect van stamcellen moet gebeuren in het doeldier, in dit geval het
paard. De dieren zullen de hele studieperiode goed opgevolgd worden en gepaste
maatregelen zullen genomen worden bij ongemak (bv vroegtijdig beëindigen van de
studie).In het tweede deel van de studie zal indien nodig de eerste dagen na het toepassen
van de peesontsteking pijnstilling worden toegediend. Bijkomend zal sedatie gebruikt
worden bij de onderzoeken waar nodig. Een bioptname wordt toegepast ter vervanging van
een autopsie. Alle invasieve stappen zullen uitgevoerd worden onder algemene anesthesie.

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

Evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van stamcellen geïsoleerd uit paardenbloed na
intraveneuze toediening bij het paard met maag ulcers in het kliergedeelte van de maag.

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

6 weken
Paard - Ulcer - Maag - stamcel - Veiligheid
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de gezondheid
neen
of het welzijn van mens o
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Diepe verwonding van de maagcellen van het kliergedeelte van de maag bij paarden
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke veroorzaken een pijnlijke aandoening die een verminderde eetlust, gewichtsverlies,
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal gedragsveranderingen, prestatiedaling, een slechte vacht en zelfs terugkerende koliek
700 karakters)
kunnen veroorzaken. De huidige beschikbare behandelingen leveren onvoldoende resultaten
op en bij chronische diepe verwondingen van de maag kan zelfs een maagperforatie
optreden. Het is bekend dat mesenchymale stamcellen het immuunsysteem kunnen regelen.
De systemische behandeling hiermee zou de heling kunnen stimuleren, zonder de nadelige
neveneffecten.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Door de veilgheid en de effectiviteit van xenogene mesenchymale stamcellen als een
behandeling voor maagulcers in het kliergedeelte van de maag bij paarden na te gaan,
hoopt men deze behandeling te kunnen aanbieden om de levenskwaliteit van het dier
verbeteren. Deze aandoening bij paarden kan ook gebruikt worden als diermodel voor
gelijkaardige aandoeningen bij de mens.

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?

12 paarden.

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

Er zal meermaals een gastroscopie uitgevoerd worden en de paarden zullen hiervoor
worden gesedeerd. Er zal ook bloed afgenomen worden bij de dieren. Er zijn geen negatieve
effecten verwacht voor de dieren. Deze effecten zijn dus mild van aard en wegen niet op
tegen de mogelijkse genezing van de pijnlijke ulcers in de maag. De paarden blijven allemaal
bij hun eigenaar.
Ulcers in het kliergedeelte van de maag bij paarden is een complexe aandoening waarvan
de oorzaak nog niet volledig bekend is. Er bestaat geen dierloze methode die de ziekte
nabootst en die het dus in staat stelt om een behandeling te testen. Er kan ook geen andere
diersoort gebruikt worden daar de behandeling voor paarden bedoeld is en de andere
diersoorten geen afdoende extrapolatie toe laten.

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

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen en persoonlijke
ervaring.

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

Onderzoek naar het effect van stamcellen moet gebeuren in het doeldier, in dit geval het
paard. De dieren zullen de hele studieperiode goed opgevolgd worden en gepaste
maatregelen zullen genomen worden bij ongemak (bv vroegtijdig beëindigen van de studie).
Bijkomend zal sedatie gebruikt worden bij de onderzoeken waar nodig.

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

807
Titel van het project

Mesenchymale stamcellen geïsoleerd uit het perifere bloed van paarden als potentiële
behandeling van huidontsteking door omgevingsallergie bij honden

Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

8 weken per dier
Hond - atopische dermatitis - stamcel
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Een huidontsteking door omgevingsallergie is een veel voorkomende aandoening bij
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke honden. De dieren krijgen erge jeuk en letsels aan de huid, die door het krabben ernstiger
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal en uitgebreider kunnen worden. Daarnaast is de huid ook vatbaarder voor infecties. De
700 karakters)
behandelingen die nu voorzien zijn, verlichten enkel tijdelijk de symptomen en hebben
mogelijke bijwerkingen. Stamcellen zouden door hun onstekingsremmende capaciteiten
mogelijk het chronische ontstekingsrespons kunnen onderdrukken en genezing
bewerkstellingen. Daarom willen we nagaan of paardenstamcellen een veilige en effectieve
behandeling is voor deze aandoening
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Een chronische ontsteking van de huid door omgevingsallergie, gaat naast jeuk ook gepaard
met pijn en ongemak waardoor de levenskwaliteit van het dier afneemt. Op dit moment is
er nog geen geneesmiddel beschikbaar die de symptomen langduring onderdrukt of de
aandoening geneest. De haalbaarheid nagaan van mesenchymale stamcellen als een
behandeling is een eerste stap naar het gebruik van deze cellen om de levenskwaliteit van
het dier te verbeteren. Deze studie legt ook de basis voor gelijkaardige toepassingen bij de
mens en andere diersoorten.

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?

52 honden met natuurlijk voorkomende huidonsteking door omgevingsallergie. Deze dieren
blijven bij de eigenaar.
Er kan een tijdelijke milde zwelling verwacht worden ter hoogte van de injectieplaats van
de stamcellen, eventueel kan er ook tijdelijk koorts verwacht worden. Deze effecten komen
zelden voor, zijn slechts tijdelijk van aard en wegen niet op tegen de mogelijkse genezing
van de jeuk en pijnlijke onsteking van de huid. De honden blijven tijdens en na de studie
allemaal bij hun eigenaar.

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

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

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

Het aantal dieren is gebaseerd op gelijkaardige wetenschappelijke studies.

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

Vermits we de haalbaarheid van deze stamcellen als behandeling willen nagaan in honden
gebruiken we deze diersoort voor de studie. Gezien we de effectiviteit willen nagaan bij de
natuurlijk voorkomende aandoening zullen we, met toestemming van de eigenaar, de
behandeling toepassen op huisdieren die voor deze aandoening naar de samenwerkende
dierenartsenpraktijken gaan. De dieren zullen gedurende de hele studieperiode goed
opgevolgd worden en indien ze teveel pijn/ongemak vertonen zullen gepaste maatregelen
genomen worden (bv vroegtijdig beeïndigen van de studie).

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.
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Looptijd van het project
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Evaluatie van de verdeling van niet lichaamseigen geïnduceerde chondrogene
mesenchymale stamcellen (MSCs) (Arti-cell Forte met Equine Allogeen Plasma
(EAP) als dragerstof bij patiënten met gewrichtsontsteking.
1 week
Paard-ontsteking-gewricht-stamcel-verdeling
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier

neen
neen
ja
neen

Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Het beoordelen van de verspreiding van niet lichaamseigen geïnduceerde
wetenschappelijke onbekenden, of
chondrogene mesenchymale stamcellen na gewrichtsinjectie bij paarden met
wetenschappelijke of klinische noden die aangekaart natuurlijk voorkomende gewrichtsontsteking van de onderste ledematen.
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)

Een gewrichtsontsteking is een vaak voorkomende aandoening en leidt vaak tot
onherstelbare schade. Conservatieve behandelingen bestaan voornamelijk uit het
gebruik van onstekingsremmende stoffen en schokdempende gels. Deze
behandeling hebben echter een tijdelijke werking en werken voornamelijk
symptomatisch. Op dit moment is er meer en meer interesse in
stamcelbehandelingen wegens hun regeneratieve en immunomodulerende
eigenschappen. Gezien er nog veel onbeantwoorde vragen zijn naar hun
werkwijze en verspreiding, dient hier nog verder onderzoek naar te gebeuren.

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?

4 paarden.

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

Alle paarden vertonen, wegens een natuurlijk voorkomende gewrichtsontsteking,
milde tot matige zwelling van de gewrichten, pijn en / of manken voor de studie
begint. Mogelijk kan er na de injectie een tijdelijke milde stijging van zwelling,
pijn en/of manken optreden. Bij deze studie worden er verder geen negatieve
effecten verwacht vermits de opvolging gebeurt met een niet-invasieve
beeldvormingstechniek. Deze paarden zullen na de studie teruggaan naar hun
eigenaar.
Gezien de complexiteit van stamcellen en de nog niet volledig opgehelderde
werking en interacties, is er op dit moment geen diervrij model beschikbaar die
het proefdier kan vervangen. We willen de verdeling van de stamcellen nagaan in
paarden en dus komt enkel deze diersoort in aanmerking.

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

Het aantal dieren is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aanbevelingen.

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

Vermits we de 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).

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
(pijn) dieren te minimaliseren.
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Mesenchymale stamcellen geïsoleerd uit het perifere bloed van paarden als potentiële
behandeling van huidontsteking door omgevingsallergie bij honden
Looptijd van het project
8 tot 12 weken per dier
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Hond - atopische dermatitis - stamcel
Doelstelling van het project
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
Een huidontsteking door omgevingsallergie is een veel voorkomende aandoening bij
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke honden. De dieren krijgen erge jeuk en letsels aan de huid, die door het krabben ernstiger
of klinische noden die aangekaart worden(maximaal en uitgebreider kunnen worden. Daarnaast is de huid ook vatbaarder voor infecties. De
700 karakters)
behandelingen die nu voorzien zijn, verlichten enkel tijdelijk de symptomen en hebben
mogelijke bijwerkingen. Stamcellen zouden door hun ontstekingsremmende capaciteiten
mogelijk het chronische ontstekingsrespons kunnen onderdrukken en genezing
bewerkstelligen. Daarom willen we nagaan of paardenstamcellen een veilige en effectieve
behandeling is voor deze aandoening
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project (hoe kan
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of
hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Een chronische ontsteking van de huid door omgevingsallergie, gaat naast jeuk ook gepaard
met pijn en ongemak waardoor de levenskwaliteit van het dier afneemt. Op dit moment is
er nog geen geneesmiddel beschikbaar die de symptomen langduring onderdrukt of de
aandoening geneest. De haalbaarheid nagaan van mesenchymale stamcellen als een
behandeling is een eerste stap naar het gebruik van deze cellen om de levenskwaliteit van
het dier te verbeteren. Deze studie legt ook de basis voor gelijkaardige toepassingen bij de
mens en andere diersoorten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 104 honden met natuurlijk voorkomende huidontsteking door omgevingsallergie. Deze
benadering het aantal van deze dieren?
dieren blijven bij de eigenaar.
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten 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 kan een tijdelijke milde zwelling verwacht worden ter hoogte van de injectieplaats van
de stamcellen, eventueel kan er ook tijdelijk koorts verwacht worden. Deze effecten komen
zelden voor, zijn slechts tijdelijk van aard en wegen niet op tegen de mogelijkse genezing
van de jeuk en pijnlijke onsteking van de huid. De honden blijven tijdens en na de studie
allemaal bij hun eigenaar.

Een allergische ontsteking van de huid bij honden is een zeer complexe aandoening
waarvan de oorzaak en het ziekteproces nog niet volledig opgehelderd is. Er bestaat geen
dierloze methode die de ziekte nabootst en die het dus in staat stelt om een behandeling te
testen. Er kan ook geen andere diersoort gebruikt worden daar de behandeling voor honden
bedoeld is en de andere diersoorten geen afdoende extrapolatie toe laten.
Het aantal dieren is gebaseerd op gelijkaardige wetenschappelijke studies over de
behandeling van honden met stamcellen voor deze aandoening.
Vermits we de haalbaarheid van deze stamcellen als behandeling willen nagaan in honden
gebruiken we deze diersoort voor de studie. Gezien we de effectiviteit willen nagaan bij de
natuurlijk voorkomende aandoening zullen we, met toestemming van de eigenaar, de
behandeling toepassen op huisdieren die voor deze aandoening naar de samenwerkende
dierenartsenpraktijken gaan. 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).

