
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-technische 
samenvattingen van de 
vergunde projecten van het  
vierde kwartaal van 2019 



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Décrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la science

pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Au cours de la chirurgie, les animaux sont bien entendu anesthésiés et récupèrent dans 

un environnement adapté. Par la suite, le nombre d'expériences est limité et les mesures 

de la nociception sont non-invasives : l'enjeu est uniquement de mesurer le retrait de la 

patte de l'animal lors de l'application d'un stimulus mécanique ou thermique et l'animal ne 

subit aucune contrainte : il retire sa patte en toute liberté. Certes les animaux développent 

de la douleur mais ils sont assez vite sacrifiés afin de prélever les tissus d'intérêt pour 

analyse ex vivo.

Durée du projet (date de début et de fin)

Mieux comprendre les mécanismes menant à la douleur chronique pour mieux la traiter

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le rongeur (et en particulier le rat et la souris) constitue le modèle animal mammifère le 

plus facilement utilisé pour ces études. Les dispositifs expérimentaux pour étudier la 

nociception sont adaptés et disponibles.

Non

Non

Oui

Inévitablement, les lésions nerveuses que nous induisons sont à l'origine de douleurs

chroniques puisque c'est précisément l'objet des recherches. La chirurgie initiale est

réalisée sous anesthésie, dans les conditions optimales pour réduire la souffrance.

Néanmoins, dans les jours qui suivent l'animal développera une hyperalgésie et une

allodynie. Les mesures expérimentales de cette nociception sont réalisées selon des

procédures standardisées où un stimulus est appliqué et on examine la latence avec

laquelle l'animal retire sa patte stimulée (il est bien entendu libre de ses mouvements).

Selon la durée de l'expérience à réaliser (selon le suivi que nous souhaitons étudies post-

opératoire), les animaux seront maintenues en vie avant d'être sacrifiés après 1 à 3

semaines.

Les études comportementales sont entachées d'une grande variabilité et nécessitent de

recourir à des réplicas biologiques parfois importants (6 à 10 animaux par groupes). Par

contre, pour les travaux ex-vivo (étude de l'expression de cibles/marqueurs), l'utilisation

de méthodes sensibles (qPCR) permet d'étudier un grand nombre de gènes sur le même

tissu, ce qui réduit le nombre d'animaux. Dans la mesure du possible, ce sont les mêmes

animaux qui sont utilisés dans les études comportementales et dans les études sur tissus

prélevé après sacrifice.

La douleur chronique n'est pas une simple prolongation de la douleur aigue observée

suite à une lésion. Elle correspond à une réelle maladie nerveuse où les signaux

nociceptifs sont mal régulés et entrainent l'apparition d'influx nerveux dans les voies de la

douleur sans réelle cause. Elle apparait cependant souvent suite à un élément causal

initial qui déclenche des processus pathologiques. Il est essentiel de comprendre les

étapes menant à cette maladie nerveuse pour mieux la traiter. Dans ce projet, au travers

de modèles animaux de douleur chronique déclenchée par une lésion des voies

nerveuses, nous cherchons à mieux comprendre les éléments précoces qui sont à

l'origine de la chronicisation de la douleur. Nous étudions l'importance des cellules gliales

et en particulier des phénomènes inflammatoires qui s'y développent afin de déterminer si

ces cellules peuvent être envisagées comme cible pour de nouvelles thérapies. 

L'objectif est de comprendre des mécanismes biologiques associés avec la chronicisation

de la douleur afin d'identifier des cibles sur lesquelles des futurs médicaments pourraient

agir pour diminuer ou même idéalement prévenir la douleur chronique chez l'homme.

Le rat et la souris

La douleur (et en partie la douleur chronique) doit nécessairement être examinée sur un 

organisme complet et conscient. Même si certaines régulations de cibles peuvent être 

étudiées sur des modèles cellulaires in vitro (et nous le faisons), l'essentiel du travail doit 

être réalisé sur le tissu de l'animal, où l'intégralité des voies nerveuses depuis la 

périphérie (peau) jusqu'au centres médullaires et cérébraux est préservée.

Nous prévoyons d'utiliser 60 rats adultes et 100 souris par an

2019-Q4-001

4 ans 

Douleur neuropathique, douleur chronique, inflammation, caspaicine, chirurgie

Oui

Non

Non

Non

Non

17/10/2019

Oui,douleur sévère



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Nous allons utiliser le modèle d'infection murine des voies urinaires en utilisant des 

souris pour ces expériences. Ce protocole  a été bien établi et publié (Hung CS, Nature 

Protochol en 2009). Ce modèle est largement utilisé pour l'étude des infections 

urinaires - un phénomène complexe qui ne peut être étudié in vitro.

Sur la base des recommandations relatives au suivi sanitaire des colonies de rongeurs 

et de lapins (FELASA 2014), nous surveillerons en permanence les colonies (état de la 

litière, nourriture, eau, nombre d'animaux par cage, état général de l'animal, 

température, humidité) avant et après les expériences. Au cours de l'expérience, nous 

Non

Non

Non

Les bactéries E. coli  seront inoculées aux souris sous sédation. Les souris vont 

développer une infection urinaire aigüe, avec un léger inconfort du système urinaire. 

Les animaux seront sacrifiés 24 heures après l'inoculation des bactéries, afin d'évaluer 

les paramètres de protection.

Nous allons utiliser des souris pour ces expériences. Sur la base de la littérature 

scientifique (PubMed), d’échanges avec d’autres laboratoires experts et de 

l’expérience de notre propre laboratoire, nous confirmons qu’il n’existe pas de méthode 

alternative, sans animaux, pour ces expériences.

La configuration expérimentale reflète le nombre minimal d'animaux par groupe 

permettant d'obtenir des résultats significatifs pour chaque test à effectuer. Nous avons 

utilisé G * Power v3. 1.9.2. programme où l’utilisation de la taille d’effet 0.80 donnait 

une taille de groupe de 22 animaux. Comme nous utiliserons 3 souches différentes 

d’UPEC, le nombre total de souris sera de 198.

En cas de manifestations de détresse, les souris seront retirées du protocole et 

euthanasiées immédiatement.

L'uromoduline est une protéine abondante dans l'urine, produite par les cellules 

tubulaires du rein. L’une des fonctions de l’uromoduline est de protéger contre les Les infections urinaires sont fréquentes, souvent récidivantes et peuvent être 

compliquées par une perte de fertilité chez la femme jeune. La vaste majorité de ces 

infections est causée par les souches de bactéries E. coli  pathogènes. L'uromoduline 

semble jouer un rôle important dans la défense contre les infections urinaires. La 

comprehension du mécanisme de protection de l'uromoduline contre les infections 

Souris

198

Non

nov-19

Non (douleur modérée)

2 ans 

Uromoduline, Escherichia coli, Infection des voies urinaires

Oui

Numéro d'ordre du résumé non-technique
2019-Q4-002

Oui

Non

Non

Durée du projet (date de début et de fin)

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

étude des infections urinaires



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la science

pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
2019-Q4-003

Durée du projet (date de début et de fin)

nouveau traitement de la fibrose pulmonaire

Titre non-technique du projet

2 ans

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les études in vivo d'administration pulmonaire de nouvelles formulations se réalisent en 

première étape sur rongeurs (souris ou rats).

Lors des instillations intratrachéales et administration d'aérosols par le FlexiVent, les 

animaux seront anesthésiés avec un mélange de kétamine/xylazine afin de les 

immobiliser et permettre l'administration. L'anesthésie préviendra la douleur des 

animaux lors de l'administration. Afin de limiter les souffrances des animaux, les souris 

Non

Non

Non

Une inflammation pulmonaire transitoire due à la nanomédecine et à la bléomycine

(modèle murin de fibrose pulmonaire) pourra apparaitre. Cette inflammation pulmonaire

pourra causer une gêne transitoire chez la souris. Les souris seront euthanasiées apres

expérience.

Des études de toxicité sur cellules in vitro ont déjà été réalisées par les autres

partenaires du projet européen. Cependant, la toxicité et la biodistribution du nanoASO3

doivent également être étudiées in vivo sur modèle animal.  

Afin d’obtenir des résultats significatifs pour ces types d’expériences, le nombre de

souris par groupe doit se situer entre 3 et 10. Des études par microscopie confocale ne

nécessitent que 3 souris par groupe (bonne reproductibilité). Par contre, le modèle murin

de fibrose pulmonaire est très variable et les études de cytométrie en flux dans ce

modèle nécessiteront 10 souris par groupe.

Le projet vise à développer une nouvelle nanomdédecine pour la fibrose pulmonaire

idiopathique, à administrer localement et de manière non invasive par inhalation afin Cette recherche devrait permettre d'obtenir des traitements topiques innovants pour la

fibrose pulmonaire idiopathique chez l'homme. Aucun traitement curatif n'est

actuellement disponible pour cette pathologie et la survie moyenne après diagnostic

n'est que de 3 ans. De plus, les traitements topiques sont plus efficaces car administrés

directement dans l'organe cible et plus agréables à suivre pour les patients car ils évitent 

Souris

480

Fibrose pulmonaire idiopathique; bléomycine; oligonucléotide antisense; transporteur 

peptidique

Non

Oui

Non

Non

Non

18-nov-19

non (douleur modérée)



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique

Durée du projet (date de début et de fin)

Développement et validation de nouveaux traitements anticancéreux

Titre non-technique du projet

24-10-2020 (amendement au 2016-018)

2019-Q4-004

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les souris permettent l'études de nombreux types de cancers bien caractérisés et ont 

un métabolisme proche du métabolisme humain. De plus, de nombreux modèles 

trangéniques sont disponibles qui seront nécessairess à notre étude.

Anesthésie et analgésie sont systématiquement adaptées pour réduire au maximum la 

souffrance animale. Les animaux sont hébergés dans un environnement protégé et 

enrichi. Ils font l’objet d’un suivi bactériologique, virologique et parasitologique régulier. 

Ils sont visualisés quotidiennement par le personnel qui a suivi une formation 

Non

Non

Oui

L'ensemble des expériences entraînera un inconfort important (de modéré à prolongé à 

sévère), plus spécifiquement pour les modèles d'induction tumorale avec

métastatisation. Cet inconfort sera suivi quotidiennmement. Des animaux

génétiquement modifiés seront également utilisés. Ces animaux ont déjà été produits 

Le cancer est une maladie qui affecte l'ensemble de l'organisme et la plupart des

traitements anticancéreux agissent également sur l'ensemble de l'organisme. Ayant

acquit de solides données préliminaires témoignant de l'utilité potentielle de nouvelles

approches anticancéreuses innovantes dans des tests n'impliquant pas d'animaux de

laboratoire, il est maintenant temps de valider ces observations dans des organismes

modélisant au mieux la maladie humaine. Les souris sont des modèles de choix parce

qu'un nombre important de types de cancers peuvent y être étudiés dans des

conditions bien caractérisées.  

Nous vérifions régulièrement si les expériences n’ont pas été réalisées dans d’autres

laboratoires, et si des collaborations peuvent réduire le nombre d’animaux à utiliser.

Nous nous basons sur une démonstation statistique et sur les données de la litérature

pour déterminer le nombre d'animaux à utiliser. 

Les tumeurs cancéreuses sont composées d’environ 50% de cellules cancéreuses et

50% de cellules normales qui participent à la progression de la maladie. Ces deux En recherche fondamentale, le projet nous permettra de caractériser la réponse de

différents types de cancers à différents types de traitements, permettant de faire des

anvancées signigficatives en thérapie anticancéreuse. Il permettra également

d'anticiper des effets secondaires de ces traitements, permettant in fine d'orienter le

suivi des patients à l'hôpital. En recherche translationnelle et appliquée, notre projet a 

Des souris

4000 (1000 par an)

Cancer, métabolisme, thérapie, imagerie médicale

Oui

Oui

Non

Non

Non

25-oct-19

Oui, douleur sévère



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique

Non

Non

Non

Non

nov-19

oui (douleur sévère)

2019-Q4-005

4 ans 

Néoplasme myéloproliferatif, leucémie, interféron, STAT2

Oui

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de divers cancers du sang (leucémies)Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

La souris est le modèle animal le plus adapté à ces études parce que l'hématopoïèse 

chez la souris est extrêmement bien caractérisée ce qui en fait un modèle approprié pour 

analyser les mécanismes in vivo des maladies hématopoïétiques. Afin de minimiser 

l'inconfort des souris, un contrôle journalier sera éffectué. Des points limites avec un 

système de score a été mis au point pour décider de l'arrêt de l'expérience en accord 

avec le vétérinaire et le maitre d'expérience.

Les souris sont maintenues dans un environnement contrôlé en présence 

d'enrichissements et suivies quotidiennement afin de détecter le moindre signe 

d'inconfort. Les points limites ont été clairement établis et seront strictement appliqués. 

Un document du suivi quotidien sera complété. L'Arrêté Royal du 29 mai 2013 et la 

Non

Non

Non

Pour les expériences de transplantation de moëlle osseuse, la moëlle osseuse des

souris receveuses sera déplétée par irradiation induisant chez ces souris une fatigue et

une perte d'appétit temporaire. Le système hématopoiétique sera reconstituée dans ces

même souris par injection de cellules de moëlle. La sévérité du phénotype attendue de 

L'utilisation de modèle murin est un système de choix pour étudier les néoplasmes

hématologiques étant donné la complexité du système hématopoiétique chez les

mammifères. En l'état actuel, aucune expérience ex vivo est capable de mimer la

situation chez l'animal. Cependant, afin de limiter le nombre de souris, des expériences

in vitro seront préalablement effectuées afin de valider les effets des protéines mutées

avant de tester leurs effets in vivo.

Le nombre estimé de souris utilisées est basé sur notre expérience dans la mise au point 

de ce genre d'études. Nous consultons un biostatisticien avant chaque expérience afin

de s'assurer que nous utiliserons un nombre minimum d'animaux pour obtenir les

résultats désirés. Nous utiliserons le plus petit nombre de souris possible.                                                         

Le but de ce travail est d'étudier le rôle de la voie de signalisation IFNAR/STAT2 dans le

développement de syndrome myéloprolifératif induit par le mutant JAK2 V617F afin Ce projet va permettre de déterminer l'impact de protéines (STAT2 et IFNAR1) dans le

développement de syndrome myéloprolifératif ce qui permettra de développer de

nouvelles statégies thérpeutiques ciblant ces protéines et ainsi améliorer à long terme le

traitment de ces maladies. Nous souhaitons aussi mieux comprendre le mode de

fonctionnement de traitement à l'interféron et notamment déterminer le rôle de STAT2 et 

Mus Musculus

2856 souris sur une période de 4 ans



Date d'autorisation du projet par la commission 

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
2019-Q4-006

6 mois (décembre 2019 - mai 2020)

Administration de plasmide, ADN, electroporation

Durée du projet (date de début et de fin)

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Non

déc-19

non (douleur modérée)

Etude des différents moyens d'administration d'un vaccin ADN et leurs influences

Oui

Non

Non

Non

Pendant l'administration de plasmides, une douleur modérée de courte durée est

attendue. C'est la raison pour laquelle les souris seront anesthésiées pour diminuer

l'inconfort. Une anesthésie gazeuse est également prévue pendant le passage a

l'imagerie. Un suivi du bien-être animal est effectué quotidiennement.

Non

Non

Non

Le protocole d'administration est de très courte durée (<1 min). Une douleur modérée

de courte durée lors des procédures d'admnistration d'ADN est attendue. C'est la

raison pour laquelle les animaux sont anesthésiés avec un mélange ketamine/xylazine,

Les animaux seront ensuite suivis pendant 3 semaines.

Les modèles in vitro ne reproduisent pas la complexité de la réponse immunitaire. Les

constructions plasmidiques utilisées ont été préalablement validées par séquençage et

par transfection in vitro. Les systèmes d'administration ont quant à eux été

préalablement optimisés par nous-même ou nos collaborateurs.

Une analyse statistique a été réalisée pour fixer le nombre d'animaux nécessaires à

l'étude. Sur base de cette analyse, le nombre de souris par groupe doit être de 9. Ce

dossier éthique comprend 1 expérience avec 8 groupes expérimentaux, ce qui justifie

cette demande de 72 souris. L'utilisation d'un tel test statistique nous assure un nombre

adéquat d'animaux, ni trop ni trop peu, nous permettant de générer des résultats

significatifs.

L'électroporation est une méthode standard pour l'administration d'ADN dans des

études précliniques chez la souris mais le meilleur système de délivrance pour l'homme Une analyse minutieuse des méthodes de délivrance d'ADN dans un modèle

préclinique augmentera les chances de succès des futures études cliniques.

Souris

72

Le but final du projet est de développer des vaccins ADN thérapeutiques contre le 

cancer. Un modèle animal capable de générer une réponse immune est requis et la 

souris est considérée comme le modèle le plus adapté car toutes les méthodes sont 

disponibles pour permettre une analyse détaillée des réponses immunitaires.



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-007

Durée du projet (date de début et de fin)

Modulation de la régénération hépatique après chirurgie hépatobiliaire à l'aide de 

médicaments qui simulent le manque d'oxygène

Titre non-technique du projet

12 mois (01/01/2020-31/12/2020)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le rat est un modèle de grand intérêt en chirurgie hépatobiliaire pour étudier les 

mécanismes physiopathologiques menant à l'insuffisance du foie partiel, aussi bien que 

pour tester de nouvelles thérapies qui favorisent la régénération hépatique et 

augmentent, par conséquent, la survie (Aller, Dig Liver Dis 2009;41:695-9; Madrahimov, 

Ann Surg 2006;244:89-98; Ogata, Surgery 2008;143:545-55).

Les animaux opérés seront surveillés régulièrement afin de détecter toute douleur, 

inconfort ou pathologie, et le cas échéant, traités par une thérapie adéquate conçue 

selon un schéma systématique pendant la première journée postopératoire.

Non

Non

Non

Les complications attendues sont les douleurs légères à modérées, les infections, les

déhiscences de plaie: toute complication qui échappera à une prise en charge connue

(reprise au bloc opératoire, antibiothérapie) orientera vers un sacrifice de l'animal, sous

anesthésie, dans les conditions les plus humaines. Le sacrifice sera dans tous les cas 

Des modèles alternatifs fiables ne sont pas disponibles dans le contexte de la lésion

d'ischémie-reperfusion et de la régénération hépatique post-opératoire. La régénération

de foie est un processus complexe impliquant un certain nombre de cellules du foie. Ces

interaction et signalisation cellulaires complexes ne sont pas entièrement reproductibles,

même dans les modèles cellulaires 3D les plus avancés (Godoy, Arc Toxicol

2013;87:1315-530).

Un traitement antioxydant préopératoire augmente le pourcentage moyen d’hépatocytes

positifs pour Ki67 à 19,20% (écart type 20,58%) contre un pourcentage moyen de 3,57%

(écart type 3,46%) chez des rats non traités avant hépatectomie. Pour démontrer une

différence de 81,4% (d de Cohen=1,06) entre les deux groupes, en acceptant une

probabilité d’erreur α<5% et d’erreur β<20%, il faut inclure 14 rats par groupe. En

considérant une mortalité postopératoire de 25%, la taille est augmentée à 18 rats par

groupe. Il y aura 5 groupes et donc 90 rats.

Dans ce projet pilote, nous traiterons des rats candidats à une résection hépatique

partielle non mortelle avec des molécules connues pour réduire la dégradation du HIF et Le modèle murin (rat) de résection hépatique avec simulation de l’hypoxie est

intéressant pour l’étude des mécanismes de régénération hépatique inefficace après

chirurgie hépatobiliaire. Ce modèle représente une stratégie pharmacologique fascinante

et permettra de développer des stratégies pharmacologiques pour rediriger, augmenter

et synchroniser la prolifération hépatocellulaire et vasculaire après une mutilation du foie. 

Rats

90

Résection hépatique, hypoxie, régénération

Non

Oui

Non

Non

Non

déc-19

Non (douleur modérée)



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai 

Objectif du projet Recherche fondamentale Oui

Recherches translationnelle ou appliquée Non

Test réglementaire et production de routine Non

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal Non

Conservation des espèces Non

Enseignement supérieur ou  formation Non

Enquête médicolégale Non

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences Non

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-010

20/11/2019 au 20/11/2024

La culture in vitro de tissu ovarien cryopréservé permet de sauvegarder la

fertilité des patientes cancéreuses mais l’utilisation d’activateurs de la 

Durée du projet (date de début et de fin)

Utilisation du tissu ovarien pour préserver la fertilité des patients atteints de 

cancer: le modèle de xenogreffe

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

La qualité de vie à long terme des jeunes patients cancéreux, dont la

capacité de procréer, est devenue un enjeu majeur. La cryopréservation du

tissu ovarien offre des perspectives attrayantes pour conserver à long terme

les cellules germinales et est actuellement la seule option disponible pour

les filles prépubères. Malgré les résultats encourageants, l’auto-

Souris

110

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

Préservation de la fertilité/xénogreffe/PI3K/Hippo/folliculogenèse

 La transplantation de cellules humaines est décrit et pratiqué au sein de 

notre laboratoire, qui a une grande expertise dans les procédures de 

xénogreffe péritonéale.

Les procédures invasives seront réalisées sur animaux anesthésiés (greffe 

de cortex ovarien) et sont considérées comme à risque de douleur modérée. 

Une injection d'analgésique est prévue en post-opératoire. Un suivi post 

opératoire quotidien (min 5 jours) avec évaluation du bien-être est prévu. 

Sous anesthésie, des cortex ovariens seront xénogreffés sur des souris

immunodéficientes. Cette chirurgie est considérée comme niveau de

douleur modéré. Ces animaux seront examinés quotidiennement jusqu’à

cicatrisation de la plaie, et tous les jours ouvrables de la semaine ensuite. Ils 

Il n’existe pas de méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux, dans la

mesure où l’on souhaite étudier le développement folliculaire dans un

organisme vivant de physiologie proche de l’Homme. Les données

obtenues, seront capitales pourl’appréciation des traitements utilisés pour

réguler le développement folliculaire. Elles nous donneront un aperçu plus

global de l’impact de ces molécules in vivo, dont l’effet sera potentiellement

modulé dans un système vivant, et nous permettront d’extrapoler quant à

leur utilisation et leur efficacité éventuelle dans le futur.

Le calcul du nombre d'animaux a été effectué considérant que 2 fragments

ovariens seraient greffés par animaux afin de minimiser le nombre de souris.

Il prend également en compte une marge de 10% de perte (mort d’animaux

pendant le suivi ou échec de reprise du greffon) ainsi que quelques animaux

pour des tests de mises au point (test greffon).



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Etude d'un nouveau médicament stimulant les cellules de la paroi des vaisseaux pour 

améliorer le traitement des infections sévères entrainant une vasodilatation mortelle. 

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-011

Oui

Non

Durée du projet (date de début et de fin)

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Non

Oui, dans le mois qui suit la fin du projet.

6/01/2020 - 06/01/2025

sepsis - endothelium - fuite capillaire - hémodynamique - microcirculation

Non

Non

Le cochon possède une anatomie et une physiologie cardiovasculaire extrêmement 

proches de l'homme. La taille de l'animal doit être suffisament grande pour permettre 

l'insertion des instruments de mesure issus de la pratique clinique sur des patients. Ce 

modèle porcin replique bon nombre des mécanismes compensatoires observés chez 

l'homme.

La sédation en cage, l'anesthésie générale peropératoire et l'euthanasie seront 

exécutées en accord avec les recommandations vétérinaires (posologie et surveillance 

de la profondeur de la sédation/analgésie). 

Non

Non

Non

Virtuellement aucun, attendu qu'il s'agit d'une expérience sans réveil, pratiquée sur un 

animal profondément anesthésié durant l'entièreté des manipulations, jusqu'à son 

euthanasie.

Ce projet d'étude pré-clinique s'inscrit dans le domaine de la physiopathologie appliquée 

avec une translation future vers un projet clinique. Il requiert donc un organisme à part 

entière, afin d'étudier l'interaction des différents organes entre eux. De plus l'anatomie et 

la physiologie de l'animal doivent être suffisament proches de celle de l'homme afin 

d'assurer la validité externe des résultats. 

En tant qu’étude inaugurale sur ce sujet précis, il n’existe actuellement aucune autre 

étude animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément la taille de l’échantillon 

requis pour atteindre la puissance statistique nécessaire aux tests de comparaison. 

Nous avons donc tablé initialement sur un nombre minimal d'animaux, sur base de notre 

expérience personnelle en matière d'expérimentation sur gros animaux ainsi que sur 

base de publications scientifiques d'experimentations relativement similaires.

Le choc septique correspond au stade le plus grave de l'infection et engendre une 

mortalité proche de 40%. Son mécanisme consiste en une réaction inflammatoire Les bénéfices et la translation de ces expériences seront rapides : en effet, dès la 

conclusion de nos investigations, des applications sur les premiers patients, découlant 

immédiatement de ces résultats expérimentaux, pourront être débutées en clinique afin 

de déboucher sur une amélioration de la prise en charge de cette pathologie grave de 

nos patients en état critique aux Soins Intensifs.		

Cochon domestique.

30



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-012

Durée du projet (date de début et de fin)

Comparaison de deux médicament vasoconstricteurs dans le traitement des infections 

sévères entraînant une vasodilatation mortelle.

Titre non-technique du projet

04/11/2019 - 04/11/2024

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le cochon possède une anatomie et une physiologie cardiovasculaire extrêmement 

proches de l'homme. La taille de l'animal doit être suffisament grande pour permettre 

l'insertion des instruments de mesure issus de la pratique clinique sur des patients. Ce 

modèle porcin replique bon nombre des mécanismes compensatoires observés chez 

l'homme.

La sédation en cage, l'anesthésie générale peropératoire et l'euthanasie seront 

exécutées en accord avec les recommandations vétérinaires (posologie et surveillance 

de la profondeur de la sédation/analgésie). 

Non

Non

Non

Virtuellement aucun, attendu qu'il s'agit d'une expérience sans réveil, pratiquée sur un 

animal profondément anesthésié durant l'entièreté des manipulations, jusqu'à son 

euthanasie.

Ce projet d'étude pré-clinique s'inscrit dans le domaine de la physiopathologie appliquée 

avec une translation future vers un projet clinique. Il requiert donc un organisme à part 

entière, afin d'étudier l'interaction des différents organes entre eux. De plus l'anatomie et 

la physiologie de l'animal doivent être suffisament proches de celle de l'homme afin 

d'assurer la validité externe des résultats. 

En tant qu’étude inaugurale sur ce sujet précis, il n’existe actuellement aucune autre 

étude animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément la taille de l’échantillon 

requis pour atteindre la puissance statistique nécessaire aux tests de comparaison. 

Nous avons donc tablé initialement sur un nombre minimal d'animaux, sur base de notre 

expérience personnelle en matière d'expérimentation sur gros animaux ainsi que sur 

base de publications scientifiques d'experimentations relativement similaires.

Le choc septique correspond au stade le plus grave de l'infection. Il s'accompagne d'une 

mortalité élevée, proche de 40%. La physiopathologie consiste en une réaction Les bénéfices et la translation de ces expériences seront rapides : en effet, dès la 

conclusions de nos investigations, des expérimentations sur les premiers patients, 

découlant immédiatement de ces résultats expérimentaux, pourront être débutées en 

clinique afin de déboucher sur une amélioration de la prise en charge de cette pathologie 

grave de nos patients en état critique aux Soins Intensifs.		

Cochon domestique.

40

choc septique-inflammation-vasopresseurs-hémodynamique-microcirculation

Non

Oui

Non

Non

Non

18/10/2019

Oui, dans le mois qui suit la fin du projet.



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai 
5 ans et 

début trop 

précoce

Objectif du projet Recherche fondamentale Oui

Recherches translationnelle ou appliquée Non

Test réglementaire et production de routine Non

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal Non

Conservation des espèces Non

Enseignement supérieur ou  formation Non

Enquête médicolégale Non

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences Non

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

2injections 

dans le 

fichier Word

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

souris

120: niveau léger

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-013

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude du développement de l'embryon de mammifère, en particulier 

l'interface entre la mère et le fœtus.

Titre non-technique du projet

18/10/2019

Comme nous étudions la période péri-implantation, nous devons travailler 

avec un modèle animal à gestation interne. La souris est le modèle 

mammifère d'utilisation la plus courante, et pour laquelle il existe le plus 

d'animaux transgéniques dans la communauté scientifique, ce qui permet de 

les utiliser sans devoir les produire. Nous utilisons des animaux portant une 

combinaison d'allèles knockout et de transgènes spécifiques pour observer 

et modifier des populations de cellules définies.

Les injections intrapéritonéales de Tamoxifen n'ont pas d'effet nocif sur 

l'animal, hormis la douleur brève liée à l'injection. Nous effectuons 

l'euthanasie en respectant les consignes éthiques, avec un mimimum de 

douleur et à distance du reste des animaux.

Niveau de souffrance léger: 120. Les animaux sont identifiés par perçage

des oreilles à 10 jours de vie. Les femelles gestantes recoivent le jour

précédent l'euthanasie 1 à 3 injections péritonéales. Les femelles gestantes

sont euthanasiées pour prélèvement des embryons. Les embryons étudiés 

L’étude de modèles transgéniques (addition ou knock-out) constitue un

complément indispensable aux expériences réalisées in vitro, pour

comprendre le rôle joué par un gène dans la physiologie cellulaire, chez

l’homme et l’animal. La souris est l’animal utilisé traditionnellement dans ces

expériences. La souris est l’animal de référence pour l’étude du

développement embryonnaire précoce chez les mammifères.  

Nous maintenons les animaux transgéniques sous forme de lignées

homozygotes si possible, pour assurer un nombre maximum d'embryons au

génotype désiré par portée. Nous planifions chaque experience en détail

avec les étudiants pour diminuer les risques d'échecs. Nous tentons

d'utiliser les embryons pour répondre à plusieurs questions (par exemple,

imagerie en temps réel suivie de marquage par immunofluorescence). Nous

développons des outils informatiques pour analyser les données d'imagerie

de manière quantitative, afin de diminuer le nombre d'animaux nécessaires

à l'obtention d'une conclusion.

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

18/10/2019 au 18/10/2024

Le but du projet est la compréhension des mécanismes cellulaires

permettant la mise en forme de l'embryon mammifère juste après son On estime qu’environ 1/3 des ovules fécondés donneront lieu à une

naissance chez l’homme, et une des étapes critiques est l'implantation, et

l'établissement de la communication maternofoetale via les enveloppes

extra-embryonnaires. Une meilleure connaissance de la morphogenèse de

l’embryon mammifère et du placenta donnera des pistes d’étude pour les 

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) embryon de 

souris/morphogénèse/gastrulation/mitose/migration/matrice/guidance



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Gezien muizen meer gevoelig zijn voor leverschade veroorzaakt door chemische stoffen 

vergeleken met ratten, worden muizen gebruikt voor de in vivo  experimenten in deze 

studie. Alle dieren worden dagelijks gecontroleerd op gewicht, mobiliteit, hydratatie en 

vachttoestand. De dieren worden verdoofd voor staalname en sterven tijdens de 

verdoving door bloedverlies.

Dieren worden dagelijks opgevolgd, in het bijzonder in de chronische experimenten, 

waarbij bovenstaande parameters geëvalueerd zullen worden. Daarnaast wordt ook het 

welzijn van de dieren dagelijks getoetst via een scoring omtrent uiterlijke kenmerken 

van welzijn, gedrag en gewicht. Indien de totale score 5 of meer bedraagt, dan wordt het 

neen

neen

neen

Ratten worden verdoofd en hun lever wordt geïsoleerd. De dieren sterven onder

verdoving door bloedverlies. Een eerste groep muizen wordt gedurende 24 uur

onderworpen aan overdosering aan paracetamol. Sommige dieren zullen bijkomstig

remmers van de celkanaaltjes toegediend krijgen. De ernst van het ongemak wordt

hierbij als matig ingeschat. Na 24 uur worden alle muizen verdoofd door injectie van

ketamine (75 mg/kg lichaamsgewicht)/xylazine (10 mg/kg lichaamsgewicht) in de buik. 

Het project is zodanig opgebouwd dat de remmers van de celkanaaltjes eerst in vitro

getest worden. Enkel deze stoffen die gunstig blijken te zijn, zullen verder in vivo getest 

worden. Daarbij zullen eerst acute en dan pas chronische testen uitgevoerd worden.

Het aantal muizen dat gebruikt wordt is het strikte minimum dat praktisch en

wetenschappelijk verantwoord is. Daartoe werd beroep gedaan op een 'power analyse'.

Zoals in alle organen staan de cellen in de lever met elkaar in verbinding aan de hand

van celkanaaltjes. Deze celkanaaltjes blijken een belangrijke rol in ontsteking te spelen

en zijn dus een mogelijks aangrijpinsgpunt voor nieuwe behandelingsmethoden. Meer

specifiek zouden stoffen die de opening van de desbetreffende celkanaaltjes remmen 

Ontsteking ligt aan de basis van diverse acute en chronische ziektes in verschillende

orgaansystemen. Huidige behandelingen zijn meestal slechts symptomatisch. Dit

project vormt de basis voor nieuwe en doeltreffende behandelingsmethoden van

ontstekings-gerelateerde ziektes, met focus op de lever.

Ratten en muizen worden aangewend voor, respectievelijk, in vitro en in vivo

experimenten.

30 ratten en 640 muizen zullen gebruikt worden.

neen

25 oktober 2019

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.

01/01/2020-31/12/2024

Connexine, pannexine, lever, ontsteking.

neen

2019-Q4-014

je

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van ontsteking in de 

lever.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

neen

neen

neen

29.11.2019

ja, binnen 2 maanden na het afronden van het project. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen worden veel gebruikt voor het ontwikkelen van acute leverschade en 

leververbindweefseling. Bijvoorbeeld, vaak worden muizen gebruikt voor het opwekken 

van acute leveschade door een overdosis van paracetamol omdat de leverschade die 

onstaat bij muizen erg veel lijkt op de leverschade bij mensen.  

De handelingen die gedaan worden met de muizen zullen worden uitgevoerd door 

ervaren mensen om de tijd zo kort mogelijk te houden waardoor ook de stress en angst 

zo laag mogelijk zijn. Daarnaast worden de muizen onder warmtelampen gezet om de 

staartvaten groter te laten worden zodat deze beter kunnen worden geinjecteerd. 

neen

neen

neen

De graad van ernst dat wordt toegekend aan dit project is matig. Wij zullen acute

leverziekten opwekken bij de muizen. Daarnaast zullen de muizen voor en na het

induceren van de leverschade geinjecteerd worden om de vaatcellen terug te kunnen

vinden in de lever. De leverschade en de effecten daarvan op het dier zullen kort zijn

omdat het dier een dag na de leverschade gedood wordt om de cellen te verkrijgen voor

verder onderzoek. 

De vaatcellen die hier onderzocht en gebruikt worden, kunnen op dit moment nog niet

worden gekweekt in het lab, dus wij kunnen nog geen onderzoek doen op deze cellen in

het lab zonder het gebruik van dieren. Bijkomend om onderzoek te kunnen doen naar

het effect van leverschade op deze specfieke cellen hebben wij nog geen andere

mogelijkheden tot onze beschikking dan het gebruik van dieren ( in dit geval muizen). 

We gebruiken minimaal 3 muizen per groep omdat dat de verwachting anderzijds geen

subjectief effect aankunnen tonen. Omdat wij minder vaatcellen verkrijgen uit de

beschadigde levers van zieke muizen gebruiken wij voor deze groep twee keer zoveel

muizen om toch genoeg cellen te hebben voor onze analyses. Aangezien dit deze

aanpassing niet nodig is voor de gezonde groep muizen zal deze groep niet

vertweevoudigd worden. Dit zal het totaal aantal muizen reduceren voor onze

dierproeven. 

Acute leverschade is momenteel nog steeds een groot probleem in onze wereld.

Verschillende cellen spelen hierbij een rol. Een van de cellen die belangrijk kunnen zijn

bij acute leverschade zijn de vaatcellen van de lever. De vaatcellen die de kleine

haarvaten in de lever bekleden worden ook wel sinusoidale leverendotheelcellen 

Wij zullen gezonden en beschadigen cellen met elkaar vergelijken om te ontdekken wat

er misgaat bij deze cellen. Als wij kunnen ontdekken wat er misgaat zouden wij hier ook

op kunnen ingrijpen door middel van bijvoorbeeld medicatie. 

muis

98 muizen 

acute lever schade, haarvaten, sinusoidale endotheelcellen

ja

neen

2019-Q4-015

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het onderscheiden van verschillende leverhaarvaatcellen tijdens acute leverschade.

Niet-technische titel van het project

1/12/2019-1/12/2021



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden. 

Niet-technische titel van het project PILOOTSTUDIE: Effecten van herhaalde serotonine 2a receptor activatie op depressie-

gerelateerd gedrag in muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

1/12/2019-31/12/2022

29/11/2019

neen

neen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

stress, depressie, serotonine, psychedelisch

2019-Q4-016

De dieren krijgen een injectie van een psychedelicum en worden anderhalf uur alleen

geplaatst ter observatie. Het psychedelicum veroorzaakt geen lijden op zich. Deze

ingreep leidt tot een lichte hoeveelheid pijn. Muizen worden onderworpen aan een

geforceerde zwem test. Deze ingreep duurt maximaal vijftien minuten en induceert een 

Tot op heden zijn geen dierloze methoden beschreven om het effect van stress op

hersenweefsel en het effect van een psychedelicum op depressie-gerelateerd gedrag te

bestuderen. Deze studies vereisen ingrepen en waarnemingen in een levende dieren.

In deze pilootstudie gebruiken we het minimum van drie dieren per bestudeerde

proefgroep om zo een schatting te maken van wat het mogelijk effect zou kunnen zijn

vooraleer over gegaan wordt tot een grotere proef.

Ja, binnen de 2 maanden na het aflopen van het project.

24

Het doel van dit project is om te onderzoeken of de herhaalde toediening van een

psychedelicum (een bewustzijnsverruimende stof) die serotonine 2a receptoren (een

eiwit waarop het signaalmolecule serotonine bindt en waardoor het specifieke effecten

uitoefent) in de hersenen activeert de gevoeligheid van deze receptoren op lange termijn 

Dit onderzoek kan beter inzicht geven in de mogelijke werking van een psychedelicum

als ondersteunende interventie bij de behandeling van depressie. 

Muizen

ja

ja

neen

neen



3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die 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 regelmatig nagekeken op tekenen van ongemak en worden. Bij het 

bereiken van een humaan eindpunt worden gedoodt. Gedurende het geforceerd 

zwemmen worden muizen continu geobserveerd. Nadien worden de muizen zorgvuldig 

afgedroogd.

Muizen zijn de laagste diersoort die gebruikt kunnen worden om het effect van 

psychedelica op depressie-gerelateerd gedrag te bestuderen. De gebruikte test voor 

depressie-gerelateerd gedrag in muizen heeft in het verleden geleid  tot de ontdekking 

van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van depressie. 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

The effect of endothelin-induced stroke on cognition on an Alzheimer's disease mouse 

model. 

2019-Q4-017

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

20/12/2019

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Startdatum: 01/02/2020              Einddatum 01/02/2022

Alzheimer's disease, endothelin-induced stroke

ja

neen

Het proefdiermodel waarbij het dier lijdt aan de ziekte van Alzheimer, is een transgeen 

(genetisch gemodificeerd) model, genaamd 3xTg)model. Het is een in de literatuur goed 

gekarakteriseerd model, waarbij de muis op verschillende tijdstippen verschillende 

geheugenproblemen vertoont gaande van geen problemen in de eerste levensmaanden 

tot milde geheugenproblemen na 4 maanden en belangrijke geheugenproblemen met 

dementie vanaf 6 maanden. 

De dieren zullen voorafgaande aan de start van het onderzoek gedurende 1 week de tijd 

krijgen om gewoon te worden aan de nieuwe omgeving gewenning aan hun nieuwe 

verblijfs- en onderzoeksomgeving. Handelingen die het diet frequent zal ondergaan, 

zoals vastgenomen worden, zullen worden gesimuleerd om de hiermee geassocieerde 

neen

neen

neen

Gezien het uitlokken van een beroerte door middel van endotheline, een

bloedvatvernauwer, gebeurd, zullen de muizen aan een chirurgische ingreep worden

blootgesteld. Om de gevolgen hiervan zo draaglijk mogelijk te maken, wordt na de

interventie buprenorphine, een ontstekingsremmend middel toegediend ter pijnstiling.

Het uitlokken van een beroerte zelf zal tot gevolg hebben dat een functioneel deficit,

meest zichtbaar onder de vorm van gevoels- en/of krachtsverlies, zal optreden bij het 

Een alternatieve dierloze methode is in dit geval niet mogelijk, gezien de nadruk ligt op

achteruitgang van de geheugenfuncties na een beroerte bij Alzheimer-muizen (3xTg) en

een evaluatie van de geheugenfuncties dan ook noodzakelijk is. 

Rekening houdend met het verlies van 1 proefdier per subgroep werd gekozen voor 4

proefdieren om dusdanig met minstens 3 proefdieren te eindigen. Het grote aantal

subgroepen maakt dat het totaal proefdieren op 64 komt te liggen. Het gebruik van

meerdere subgroepen, vooral m.b.t. de verschillende concentraties endotheline, een

bloedvatvernauwend middel, maakt dat het totaal aantal dieren toeneemt. Dit zorgt

echter ook voor een betere van het meest werkzame model, dat nadien kan worden

gebruikt bij verder onderzoek op grotere schaal. 

Het doel van deze studie is het opzetten van een proefdierenmodel voor beroerte en de

ziekte van Alzheimer om dit vervolgens in grootschaligere projecten in de toekomst te

kunnen implementeren. Beroerte en Alzheimer zijn namelijk twee neurologische

aandoeningen dewelke een belangrijke maatschappelijke last met zich meedragen. 

Het gebruik van een proefdiermodel waarbij het proefdier lijdt aan de gevolgen van een

beroerte en Alzheimer kan aanleiding geven tot verdere onderzoeken met betrekking tot

mogelijke ingrepen/interventies. Uit de literatuur blijkt dat een beroerte en de ziekte van

Alzheimer een duidelijke link met elkaar hebben. Aan de basis ligt een mogelijk

onderliggend mechanisme. Een soortgelijk onderzoek laat toe dit mechanisme op te 

muis

64 muizen 
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2019-Q4-018

01/12/2019 tot 01/11/2020

Kanker, antistof, remmende molecule, voorspellende & niet-invasieve beeldvorming

neen

ja

29.11.2019

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met

gasanesthesie (isofluraan) en voor de beeldvorming met injectieanesthesie

(Ketamine/Medetor).

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment geïnjecteerd met tumorcellen. In

experiment 1 worden muizen om de 72 uur intraperitoneaal geinjecteerd met LAG-3, PD-

1 of controle antistoffen (totaal = 5 behandelingen). Er wordt verwacht dat muizen in de

controlegroep tumorgroei vertonen en dat deze traag of onbestaand is in muizen die

LAG-3 en of PD-1 specifieke antilichaam hebben toegediend gekregen. Bij een

tumorvolume van 1500mm³ worden de muizen opgeofferd. Graad van ernst is ernstig

omwille van de tumorgroei. In experiment 2 wordt voor het opstarten van de behandeling 

een beeldvorming uitgevoerd. Tijdens de beeldvorming worden de muizen intraveneus

geinjecteerd met radioactief gemerkt nanobody. 60 minuten na injectie worden muizen in

slaap gedaan en gedurende 20 minuten gescand. Na behandeling wordt de

beeldvorming herhaald op de muizen. Graad van ernst = matig omwille van tumorgroei

die minder dan 1000mm³ zal zijn.

De complexe interacties tussen immuuncellen en kankercellen kunnen onvoldoende in

vitro (op basis van celculturen) nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren

noodzakelijk om de beoogde einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen modellen,

bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. 

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle

conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici

garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te onderzoeken

behandeling.

Tumoren zijn een celmassa bestaande uit kankercellen die verweven zijn met tal van

andere celtypes, waaronder cellen van het immuunsysteem. Deze immuuncellen kunnen

helpen in de afweer van kankercellen, maar worden onder invloed van allerlei factoren

onderdrukt in hun antikanker activiteit. LAG-3 en PD-1 zijn moleculen die een remmende

werking uitoefenen op het immuunsysteem. Verschillende behandelingen worden

onderzocht om moleculen met een remmende werking uit te schakelen en aldus

immuuncellen de kans te geven om kankercellen aan te vallen. In dit project willen we

evalueren of een behandeling gericht op PD-1 de groei van tumoren afremmen en of dit

effect nog verder verbeterd kan worden door combinatie met behandelingen gericht op

LAG-3. Als dit het geval is, willen we de aanwezigheid van LAG-3 onderzoeken d.m.v.

beeldvorming m.b.v. een door ons ontwikkeld kameel afgeleide antistof voor de start en

op het einde van de behandeling.

Uit deze studie gaan we leren of een behandeling gericht op de remmende factor PD-1

aanleiding zal geven tot verhoogde aanwezigheid van een tweede remmende factor,

LAG-3. Dit is een eerste stap in het proces om te begrijpen hoe remmende factoren

elkaars werking om antikanker activiteit te belemmeren kunnen overnemen. Mits succes

zal dit onderzoek uitgebreid worden om beter inzicht te krijgen in de voorspellende

kracht van beeldvorming van de remmende factor LAG-3 in de tumoromgeving. Als we

kunnen aantonen dat detectie van LAG-3, voor de behandeling, een maat is voor het

effect van de behandeling, zal dit dokters toelaten om het effect van de therapie te

kunnen voorspellen en dus onnodige behandelingen, bij patienten die kleine kans

hebben om te reageren, te vermijden.
Muizen

46

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van een kameel afgeleide antistof voor beeldvorming van remmende

mechanismen na tumor behandeling.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

We zullen het dikke darm kankermodel (MC38) gebruiken, omdat we in voorgaande

onderzoek, hebben aangetoond dat de groei van deze kanker beinvloed wordt door

moleculen die een remmende werking hebben op het immuunsysteem (vb. PD-1 en

LAG-3).

neen

neen

neen
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Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
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muis

352 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van de capaciteit van een nieuwe drugklasse om de tumoromgeving klaar te 

stomen voor een immuunaanval.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

01/12/2019 - 01/12/2021

Melanoma, immunotherapie, tumor micro-omgeving.

ja

29,11,2019

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project 

2019-Q4-019

De muis werd geselecteerd als diermodel omwille van de gekende werking van zijn 

immuunsysteem. Voor onderzoek naar de anti-tumor immuunrespons is een dier nodig 

met een immuunsysteem dat net zoals dat van de mens kan reageren op verschillende 

indringers (zoals bijvoorbeeld virussen, bacteriën of lichaamsvreemde cellen). Dit is het 

geval voor de muis en daarom daarom is het een veelgebruikt diermodel voor studies 

waar men wil nagaan of en hoe het immuunsysteem kan reageren op kankercellen. Met 

de muis als  diermodel beschikken we over voldoende informatie om wetenschappelijk 

relevante resultaten te kunnen genereren.

De muizen zullen dagelijks gecontroleerd worden a.h.v. een controlelijst zoals vastgelegd 

ja

neen

neen

neen

Het aantal dieren dat per experiment gebruikt zal worden werd vastgelegd in het project

en is gebaseerd op statistische analyse zodat enkel de strikt noodzakelijke proefdieren

gebruikt zullen worden om wetenschappelijke bewijzen te kunnen leveren. Ook zijn onze

experimenten zo opgebouwd dat er eerst globaal zal aangetoond worden dat het

immuunsysteem nodig is voor de anti-tumor effecten van onze drug. Enkel wanneer dit

het geval blijkt te zijn zullen vervolg experimenten uitgevoerd worden om te bepalen

welke immuuncellen hierbij betrokken zijn (= go-no go opstelling), teneinde geen

onnodige experimenten met proefdieren uit te voeren.

Melanoma is een veel voorkomende huidkanker waarvoor nieuwe behandelingen

ontwikkeld moeten worden. Voorgaande studies hebben aangetoond dat epigenetische

afwijkingen een rol spelen in het ontstaan en de groei van kankercellen, alsook zorgen

dat het imuunsysteem de kanker niet kan aanvallen. Epigenetische mechanismen 

neen

neen

neen

De muizen zullen éénmalig een injectie krijgen onder de huid met melanoomtumorcellen.

Deze cellen zullen uitgroeien tot een melanoomtumor, die dagelijks opgevolgd zal worden

tot ze de maximale grootte bereikt heeft zoals vastgelegd in het project. Daarnaast zullen

de muizen ook behandeld worden met onze drug d.m.v. een injectie intraperitoneaal

(door het peritoneum in de buik). Aangezien een tumor onderhuids zal groeien en we

regelmatig zullen behandelen, scoort dit project 'middelmatig' i.f.v. effect op het dier. De 

We hebben reeds aangetoond dat onze drug een effect heeft op melanoomcellen. Deze

cellen worden in flessen gekweekt waardoor geen muizen nodig waren voor deze

experimenten. Echter, aangezien onze focus ligt op interacties van onze drug met het

immuunsysteem zijn we genoodzaakt dieren te gebruiken bij gebrek aan alternatieve

methodes. De interacties die immuuncellen ondergaan zijn immers zo complex en

veelvuldig dat deze niet nagebootst kunnen worden buiten een levend organisme (zoals

hier de muis). In deze fase van het project is het van belang te weten of onze drug enkel

een effect heeft op tumorcellen (en potentieel via deze weg ook indirect op de

immuunrespons indien de tumorcellen meer zichtbaar zouden worden voor

immuuncellen), of ook op specifieke immuuncelpopulaties. Om dit te kunnen aantonen

moeten we verschillende cellen bij elkaar hebben waartussen (ook onvoorziene)

interacties kunnen plaastvinden tussen heel veel celtypes op heel veel verschillende

manieren. Deze situatie kunnen we tot nu toe enkel bekomen in een levend organisme

zoals de muis.

In recente jaren zijn vele nieuwe immuuntherapiën ontwikkeld die het immuunsysteem

van de patiënten moet aansporen om de tumor aan te vallen. Echter, men slaagt er nog

niet in om dit te verwezenlijken in alle patiënten en ook na deze therapieën gaan de

tumoren zichzelf aanpassen zodat ze niet meer dood gaan wanneer ze een volgende

keer behandeld worden met dezelfde therapie. Dit toont ons dat we strategiën moeten 
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2019-Q4-020

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden ingebracht. Bijkomend

zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit maakt het

eenvoudiger om te zien wat veranderingen in het gedrag van muizen veroorzaakt. Om

het ongemak minimaal te houden, zullen de muizen worden gedood indien de humane

eindpunten bereikt worden. Hievoor gebruiken we een scorerooster (zie hierboven). De

muizen zullen tijdens de experimenten elke dag worden opgevolgd. Tevens worden de

muizen verdoofd tijdens het inplanten van de kanker.

3jaar (20/12/2019-20/12/2023)

Immunotherapy,in situ vaccinatie, kanker, chekpoint inhibitors

neen

ja

neen

neen

neen

20/12/2019

Een retrospectieve analyse zal ingediendt worden 2 maanden na afloop project.

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een

goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de

experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt

geproduceerd. We zullen tevens in de mate van het mogelijke de niet behandelde

groupen delen met andere studies.

Ondanks de recente vooruitgang in het veld van immunotherapie is er nog steeds nood

aan een optimalisatie om de behandeling van patienten te verbeteren. Door het lokaal

behandelen van kanker zou de respons kunnen vergroot worden en de neveneffecten

verkleind worden. Het doel van onze studie is proberen een anti kanker effect op te 

Immunotherapie is een nieuwe behandeling voor verschillend kankers, maar de impact

op patieten kan hiervan nog steed verbeterd worden. Er sterven immers nog steeds

veel patiënten ten gevolge van een herval of uitzaaïngen. Het doel van deze studie is

het nagaan of het lokaal toebrengen van immunotherapie het effect kan vergroten en de

neveneffecten kan verkleinen. 

De muizen zullen een ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst

van dit ongemak is voornamelijk ten gevolge van de tumorgrootte. Muizen waarbij het

volume van de tumor tot 1500mm³ groeit, zullen gedood worden. Een scorerooster is

voorzien om de humane eindpunten op te volgen. Volgende symptomen zullen

opgevolgd worden: het verlies in lichaamsgewicht, de lichaamsconditiescore, het fysieke

uiterlijk, het uiterlijk van de tumor , de grootte van de tumor en de reactie van de muis 

Het doel van deze studie is het verkennen van een nieuwe therapie om kanker te

behandelen. Voor sommige proeven kunnen we de dieren vervangen, doormiddel van

gebruik te maken van enkel de kanker cellen. Echter kunnen deze cellen niet de

complexiteit van kanker in het lichaam nabootsen. In deze studie bekijken we hoe we

het complexe afweersysteem kunnen gebruiken in het bestrijden van kanker. Er is geen

beter alternatief die de doelstelling van dit onderzoek dient buiten met proefdieren

werken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het veranderen van de tumor micro-omgeving doormiddel van intratumoral injectie.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muis

422 muizen

neen

neen

neen
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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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.
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Wij maken gebruik van muizen voor ons onderzoek omdat vele aspecten van de 

teelbalontwikkeling en zaadcelformatie bewaard bleven tussen muis en mens. 

De dieren zullen zo snel als mogelijk na hun aankomst op de meest humane manier 

worden gedood om de testikels vervolgens te collecteren en in te vriezen voor later 

gebruik. Het ongemak van de dieren is dus van kortste duur. 

neen

neen

neen

De enige handeling die met de dieren gesteld zal worden is onthoofding na aankomst in

het animalarium voor orgaancollectie. Dit is de meest humane manier van doding bij

zulke jonge dieren met nog een onderontwikkeld lichaam. 

Adult en voornamelijk immatuur menselijk teelbalweefsel is moeilijk te verkrijgen.

Bovendien werden de meeste successen omtrent zaadcelformatie in een cultuurschaal

geboekt met muizen en zijn daarom een goed startpunt voor deze studie.

In deze studie gebruiken we het minimum van drie herhalingen per studiegroep per

experiment. Wij staan open voor het delen van ons onderzoeksmateriaal met andere

onderzoekers. 

De specialisatie van gekweekte voorlopercellen (stamcellen) tot muiszaadcellen was tot

nu toe enkel mogelijk d.m.v. transplantatie van de stamcellen naar hun natuurlijke

omgeving in het dier zijnde de testikels. Opdat diezelfde specialisatie van de cellen in

een cultuurschaal mogelijk zou zijn, is het cruciaal om de natuurlijke omgeving daar na 

Het gebruik van gekweekte stamcellen uit mens en dier laat individuele technische

handelingen toe en heeft verschillende toepassingen: onderzoek naar de

basismechanismen achter zaadcelformatie kan worden geïmplementeerd als

vruchtbaarheidsbehandeling voor onvruchtbare mannen en worden omgezet naar een

screeningstest voor vruchtbaarheidsverstorende stoffen. Het zou zelfs mogelijk kunnen 

muis

120 muizen

neen

29.11.2019

Ja,binnen twee manden na afloop van het onderzoek 

01/01/2020-30/09/2022

In-vitro spermatogenese, testikels, 3D groeiplatform, voorlopercellen, zaadcellen

ja

2019-Q4-021

neen

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

In-vitro differentiatie van gekweekte muis voorlopercellen tot zaadcellen. 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Achterhalen van de mechanismen verantwoordelijk voor de fibrose in de teelballen van 

mannen met het Klinefelter Syndroom

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Klinefelter syndroom - testiculaire fibrose - mannelijke infertiliteit - transplantatie

De muizen zullen verschillende injecties toegediend krijgen en zullen een chirurgische

ingreep, namelijk een transplantatie, ondergaan. Verwachte negatieve effecten: pijn na

transplantatie aan de operatie wonde --- graad van ernst: Matig --- lot van de dieren na

het project: humaan doden

Het doel van deze studie is het achterhalen wat er gebeurt wanneer een stukje

teelbalweefsel van een KS-patiënt in een gezonde teelbal omgeving wordt geplaatst. Dit

is nodig aangezien we denken dat de veranderingen in het zieke weefsel starten door

veranderingen in de omgeving. Er is geen enkel proefdier-vrij alternatief beschikbaar 

Met behulp van statistiek werd er berekend hoeveel proefdieren er nodig zijn om

betekenisvolle resultaten te halen. Het minimale aantal dieren zal worden gebruikt. In

elke muis kunnen er twee weefselstukjes getransplanteerd worden, aangezien we naar

de linker teelbal het KS-weefsel zullen transplanteren terwijl er in de rechter teelbal een

controleweefsel wordt getransplanteerd. 

Amper 5% van de mannen met het Klinefelter sydnroom (KS) zijn vruchtbaar. De

onvruchtbaarheid van KS-patiënten is te wijten aan schade aan het teelbalweefsel en

het verlies aan spermatogoniale stamcellen (SSC), welke verantwoordelijk zijn voor de

aanmaak van spermacellen. Hoe de schade aan en het verlies van de SSC tot stand 

Dit project zal bijdragen tot het vergaren van inzichten in de mechanismen die

verantwoordelijk zijn voor de drastische architecturale veranderingen in het

teelbalweefsel van KS-mannen. Wanneer deze mechanismen verhelderd worden,

kunnen er methoden worden ontwikkeld om de aantasting van het weefsel tegen te

houden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verhoogde kans op vruchtbaarheid voor deze 

Muizen

44

2019-Q4-022

neen

neen

neen

neen

29/11/2019

Ja, twee maanden na het project zal er een retrospectieve analyse worden uitgevoerd.

6/1/2020-31/12/2020

ja

Muizen worden vaak gebruikt in onderzoek naar de voortplanting. De gelijkenis van de 

teelbal van de muis en de mens is groot genoeg om de resultaten die we bekomen te 

veralgemenen naar de mens, wat niet het geval is bij het gebruik van lagere diersoorten

Er zullen kooien met speeltjes, voldoende voedsel en water worden voorzien. De 

gezondheidsstatus van de muizen zal frequent worden nagekeken. De diertjes krijgen 

verdoving voor de operatie en zullen op een verwarmde plaat (37°C) herstellen van de 

transplantatie. Na de transplantatie zullen de muizen worden gemonitord om mogelijke 

je

neen

neen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

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

project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname

van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de

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

Muizen zijn de laagste diersoort die een vergelijkbaar immuun systeem hebben met het 

immuun systeem van de mens, op vlak van regulatorische T cellen.  

Aangezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard 

eerst ziek worden, wat een onvermijdelijke  graad van ongemak met zich meebrengt. 

neen

neen

neen

Om regulatorische T cellen te kunnen isoleren uit tumoren en andere weefsels zullen de

muizen ingespoten worden met kankercellen, wat zal leiden tot tumorvorming. Dit kan

tijdelijk aanleiding geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen op vooraf bepaalde

tijdstippen gedood worden om de tumoren en andere weefsels te collecteren. 

De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende interacties tussen

immuuncellen en kankercellen in de tumor microomgeving kunnen niet benaderd

worden door het gebruik van niet-dierlijke systemen. Hiervoor is een in vivo model

vereist.

Deze pilootstudie zal ons de nodige gemiddelden en standaard deviaties bezorgen,

waarmee we een power analyse kunnen uitvoeren, die als aangrijpsingpunt dient voor

opvolgende experimenten. Het aantal nodige muizen aangegeven in dit project zal niet

overschreden worden bij het uitvoeren van de experimenten.

Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons

lichaam. Ze spelen een belangrijke rol in het beperken en remmen van schadelijke

immuunresponsen. In kanker dragen deze cellen bij tot mogelijke ongevoeligheid en

resistentie bij toepassing van immunotherapie, waardoor immunotherapieën niet 

De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde

kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T

cellen, al dan niet in combinatie reeds bestaande kankertherapieën.

Muis

142 muizen 

neen

03/07/2019

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project. 

Van 03/07/2019 tot 03/07/2023

kanker; regulatorische T cellen

ja

2019-Q4-023

neen

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Pilootstudie: regulatie van de uitdrukking van de IL1R2 op tumor-infiltrerende T cellen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

De muis is wat betreft zijn hersenorganisatie, immuunsysteem en immuunresponsen zeer 

vergelijkbaar met de mens. Genetisch gewijzigde muizen laten toe om de werking van de 

hersenen en het immuunsysteem beter te onderzoeken. Muizen bieden ook het voordeel dat 

parasiet injecties op reproduceerbare (te herhalen, na te bootsen) wijze een infectie 

teweegbrengen. Het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen zal dagelijks worden 

opgevolgd. Wanneer dieren tekenen van gezondheidsproblemen vertonen ten gevolge van 

de infectie (hierboven  gespecifieerd), zullen ze worden gedood (humane eindpunten).

Vooraleer de muizen geïnjecteerd worden met tamoxifen zullen ze algemeen worden 

verdoofd. Gezien een deel van het project beoogt de macrofagen tijdens ziekte te 

bestuderen, moeten de muizen in dat geval uiteraard eerst ziek worden, wat onvermijdelijk 

een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. We benadrukken dat mochten er toch 

neen

neen

neen

De negatieve effecten voor de muizen zijn van een matige (in gezonde muizen) tot ernstige

(in zieke muizen) graad. In gezonde muizen worden de muizen geinjecteed met een product

(tamoxifen) onder de huid, maar om de pijn te verlichten worden de muizen verdoofd. De

muizen die ziek worden, worden in de buikholte geïnjecteerd met parasieten, die zich

verspreiden over het hele lichaam van de muis. Het is moeilijk in te schatten of de muizen

tijdens de volledige duur van de infectie pijn hebben of lijden. Wij hebben om zeker te zijn de 

Wij willen hersenmacrofagen bestuderen tijdens gezonde toestand en ziekte. De huidige

technologieën laten het niet toe om dit te bestuderen via 'proefbuis' laboratoriumwerk, gezien

deze technieken de complexe organisatie van de hersenen en het immuunsysteem niet

kunnen nabootsen. Bovendien zijn er nog steeds veel ongekende variabelen die een rol

spelen in de hersenen, het immuunsysteem en de interactie tussen beiden en tussen de

parasiet en de gastheer (muis); daarom biede ook computer-gebaseerde methoden geen

alternatief. Bijgevolg is voor dit onderzoek gebruik van dieren noodzakelijk.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen

voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses.

De hersenen bevatten, net zoals andere organen, witte bloedcellen waaronder de

macrofagen. In ons labo worden bepaalde eigenschappen van die macrofagen bestudeerd in

normale conditities (gezonde muizen) en tijdens inflammatie (zieke muizen, geïnfecteerd met

een parasiet).  Met dit project willen wij de oorsprong van een specifieke subsoort van 

Wij beogen met ons onderzoek een tot op heden onbekende aspect van apicale choroid

plexus macrofagen aan het licht te brengen. Bijgevolg zullen wij met dit onderzoek een

nuttige bijdrage leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap. Bovendien zijn

hersenmacrophagen vaak betrokken in neurologische aandoeningen, en kunnen nieuwe

inzichten in de functies van hersenmacrophagen tijdens deze parasitaire infectie in de 

muis

108 muizen 

neen

25/10/2019

Ja, binnen 2 maand na de einddatum van het project.

25/10/2019 - 24/10/2021, 2 jaar

Hersenen, parasiet, macrofagen, choroid plexus

ja

2019-Q4-024

neen

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Karakterisering van de oorsprong van een specifieke soort immuuncellen (apicale choroid 

plexus macrofagen) in de hersenen tijdens gezonde toestand en tijdens ziekte.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

25/10/2019

Ja, binnen 2 maand na de einddatum van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is wat betreft zijn hersenorganisatie, immuunsysteem en immuunresponsen zeer 

vergelijkbaar met de mens. Genetisch gewijzigde muizen laten toe om de werking van de 

hersenen en het immuunsysteem beter te onderzoeken. Muizen bieden ook het voordeel 

dat parasiet injecties op reproduceerbare wijze een infectie induceren. Het welzijn en de 

gezondheidsstatus van de muizen zal dagelijks worden opgevolgd. Wanneer dieren 

tekenen van gezondheidsproblemen vertonen ten gevolge van de infectie (hierboven  

gespecifieerd), zullen ze worden gedood (humane eindpunten).

Vooraleer de muizen geïnjecteerd worden met tamoxifen zullen ze algemeen worden 

verdoofd. Gezien een deel van het project beoogt de macrofagen tijdens ziekte te 

bestuderen, moeten de muizen in dat geval uiteraard eerst ziek worden, wat 

onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. Maar, deze muizen 

neen

neen

neen

De negatieve effecten voor de muizen zijn van een matige (in gezonde muizen) tot

ernstige (in zieke muizen) graad. In gezonde muizen worden de muizen geinjecteed met

een product (tamoxifen) onder de huid, maar om de pijn te verlichten worden de muizen

verdoofd. De muizen die ziek worden, worden in de buikholte geïnjecteerd met

parasieten, die zich verspreiden over het hele lichaam van de muis. Het is moeilijk in te

schatten of de muizen tijdens de volledige duur van de infectie pijn hebben of lijden. Wij 

Wij willen microglia bestuderen na het genezen van een ziekte. De huidige technologieën

laten het niet toe om dit te bestuderen via 'proefbuis' laboratoriumwerk, gezien deze

technieken de complexe organisatie van de hersenen en het immuunsysteem niet

kunnen nabootsen. Bovendien zijn er nog steeds veel onbekende variabelen die een rol

spelen in de hersenen, het immuunsysteem en de interactie tussen beiden en tussen de

parasiet en de gasteer (muis); daarom bieden ook computer-gebaseerde methoden geen

alternatief. Bijgevolg is voor dit onderzoek gebruik van dieren noodzakelijk.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen

voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses.

De hersenen bevatten een specifiek soort witte bloedcellen, genaamd microglia. Het is

aangetoond dat deze cellen in de hersenen aanwezig zijn sinds de geboorten en zichzelf

hernieuwen doorheen het leven van het organisme. Wij hebben in ons labo reeds

aangetoond dat microglia tijdens een hersenziekte (in muizen, teweeggebracht door een 

Wij beogen met ons onderzoek aan het licht te brengen in welke mate microglia de

plasticiteit/flexibiliteit hebben om van hun rol in gezonde muizen naar een geactiveerde rol 

in zieke muizen, terug te keren naar 'gezonde' cellen in genezen muizen. Bijgevolg zullen

wij met dit onderzoek een nuttige bijdrage leveren aan de wetenschappelijke

gemeenschap. Gezien microglia vaak betrokken zijn in neurologische aandoeningen, 

muis

109 muizen

Hersenen, parasiet, genezing, macrofagen, microglia

ja

neen

2019-Q4-025

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisering van de plasticiteit/flexibiliteit van een specifiek soort witte bloedcellen in 

de hersenen (microglia) na behandeling van een parasitaire infectie.

Niet-technische titel van het project

25/10/2019 - 24/10/2021, 2 jaar



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

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

project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname

van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de

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

2019-Q4-026

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Pilootstudie: de rol van IL1R2 uitgedrukt op tumor-infiltrerende T cellen

Niet-technische titel van het project

1/11/2019-1/11/2023

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste diersoort die een vergelijkbaar immuun systeem hebben met het 

immuun systeem van de mens, op vlak van regulatorische T cellen.  

Aangezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard 

eerst ziek worden, wat een onvermijdelijke  graad van ongemak met zich meebrengt. 

neen

neen

neen

Om regulatorische T cellen te kunnen isoleren uit tumoren en andere weefsels zullen de

muizen ingespoten worden met kankercellen, wat zal leiden tot tumorvorming. Dit kan

tijdelijk aanleiding geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen op vooraf bepaalde

tijdstippen gedood worden om de tumoren en andere weefsels te collecteren. 

De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende interacties tussen

immuuncellen en kankercellen in de tumor microomgeving kunnen niet benaderd

worden door het gebruik van niet-dierlijke systemen. Hiervoor is een in vivo model

vereist.

Deze pilootstudie zal ons de nodige gemiddelden en standaard deviaties bezorgen,

waarmee we een power analyse kunnen uitvoeren, die als aangrijpsingpunt dient voor

opvolgende experimenten. Het aantal nodige muizen aangegeven in dit project zal niet

overschreden worden bij het uitvoeren van de experimenten.

Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons

lichaam. Ze spelen een belangrijke rol in het beperken en remmen van schadelijke

immuunresponsen. In kanker dragen deze cellen bij tot mogelijke ongevoeligheid en

resistentie bij toepassing van immunotherapie, waardoor immunotherapieën niet 

De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde

kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T

cellen, al dan niet in combinatie reeds bestaande kankertherapieën.

Muis

342 muizen 

kanker; regulatorische T cellen

ja

je

neen

neen

neen

25/10/2019

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project. 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Rol van CD53 in tumorgroei

2019-Q4-027

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

25/10/2019

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project. 

13/11/2019 - 4/11/2020

Kanker; Tetraspanin; Tumor

ja

neen

Muizen hebben een immuunsysteem 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 in de tumor aanwezig zijn . Deze complexe 

interacties zijn momenteel echter nog niet reproduceerbaar buiten het lichaam. 

Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig om onderzoeksresultaten te kunnen 

vertalen naar de mens.

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 opgevolgd worden en indien het lijden van de dieren 

te ernstig zou worden, zullen ze onmiddellijk gedood worden.		

neen

neen

neen

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met

kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit kan tijdelijk aanleiding

geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen dan opgevolgd worden en de tumorgrootte

zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen.

Dit project is gericht op het bekomen van informatie over de tumorgroei in een de context

waarin tetraspanin ontbreken. Deze informatie kan enkel bekomen worden uit

aangepaste dieren die enerzijds toelaten specifieke manipulaties (hier voor tetraspanins)

in te voeren en anderzijds ook tumorgoei te monitoren in een immuuncontext gelijkaardig

aan die van de mens.Er is gekozen voor een relevant aantal dieren op basis van een power analyse,

gebaseerd op waardes uit de literatuur en eerdere studies.

Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook allerlei gewone cellen, zoals

immuuncellen. Sommige van die immuuncellen kunnen door kankercellen corrupt

worden en zo de tumorgroei bevorden. Dit gebeurt door kankersignalen die door het

membraan van de immuuncel gaan. Hiervoor zijn aanpassingen van van het 

De resultaten uit dit onderzoek zullen leidden tot beter inzicht in organisatie van het

celoppervlakte en hopelijk uiteindelijk leiden tot nieuwe therapeutische inzichten. 

Muizen

162 muizen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Hersenregio-specifieke communicatie tussen immuuncellen en hersencellen in 

gezondheid en ziekte op het niveau van individuele cellen

2019-Q4-028

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

29/11/2019

ja, binnen twee maanden na het beëindigen van het project.

29/11/2019 - 28/11/2024

microglia, immuun cellen, hersenonderzoek, neuro-immuun communicatie

ja

neen

De muis leent zich uitstekend tot dit type onderzoek door de uitgebreide beschikbaarheid 

van genetisch aangepaste muizen die toelaten om specifieke celpopulaties te merken en 

te onderzoeken. Er is tevens reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar immuuncellen en 

microglia in dit muismodel, wat ons toelaat onze resultaten in een correcte context te 

interpreteren en sneller vooruitgang te boeken om nieuwe doelwitten te ontdekken die 

microglia-activiteit kunnen veranderen. Dit zal ons helpen sneller over te gaan naar 

klinisch toepasbaar onderzoek.

Vooraleer de muizen geïnjecteerd worden met tamoxifen worden ze verdoofd om pijn en 

ongemak te minimaliseren. Gezien we het effect van een ziekte en de genezing ervan 

willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst ziek worden, wat onvermijdelijk een 

zekere graad van ongemak met zich meebrengt. Maar in een laat stadium van de 

neen

neen

neen

Het project bevat voornamelijk terminale experimenten waarbij de dieren volledig

verdoofd worden tot de dood volgt waarna het bloed uit de weefsels verwijderd wordt en

de weefsels verzameld worden.

Een deel van de muizen zal voorafgaand aan de euthanasie voor weefselcollectie

onderhuidse injecties toegediend krijgen op een leeftijd van ofwel 3 weken, ofwel 12 

Dit onderzoek beoogt om fundamentele kennis te vergaren over microglia en andere

immuun cellen in de hersenen en hoe deze communiceren met andere hersencellen. De

activiteit, vorm en functie van deze microglia en andere immuun cellen worden sterk

beïnvloed door hun biologische omgeving. Microglia werden reeds in platen in leven

gehouden, maar hierdoor veranderen ze drastisch van vorm, activiteit en functie door het

verlies aan communicatie met andere hersencellen. Hierom is het van cruciaal belang

deze cellen te onderzoeken binnen de complexiteit van een intact centraal zenuwstelsel.

Voorafgaand aan de experimenten werden statistische analyses uitgevoerd om te

bepalen hoeveel dieren nodig zijn om correct statistiek uit te voeren op de resultaten

achteraf. Dit werd als maximum genomen voor het te gebruiken aantal dieren. Verder

zullen in zover mogelijk dezelfde dieren gebruikt worden om zoveel mogelijk

verschillende weefsels, nodig in de experimenten, uit te verzamelen wat het totaal aantal

dieren verlaagt. 

Microglia en macrofagen zijn de belangrijkste immuuncellen binnen in het centrale

zenuwstelsel. Ze verdedigen onze hersenen tegen inkomende dreigingen, en houden het

weefsel in een gezonde toestand. De complexe hersenen zijn samengesteld uit vele

micro-omgevingen, elk gekenmerkt door unieke celpopulaties die communiceren met 

Dit onderzoek is van bijzonder belang in onze zoektocht naar nieuwe therapieën om

aandoeningen van onze hersenen waarbij hersencellen afsterven, te bestrijden. Een

voorbeeld hiervan is de ziekte van Alzheimer, waarin het immuunsysteem een kritische

rol speelt. Tijdens zulke ziekteprocessen geraken microglia chronisch uit rust, maar het

blijft onduidelijk of dit de vooruitgang van de ziekte tegenhoudt, dan wel in de hand werkt. 

Muis (mus musculus)

766



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Het onderzoeken van de rol van dentritische cellen en neutrofielen in de efficientië en 

resistentie van anti-CD40/CSF1R behandelingen

2019-Q4-029

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

29/11/2019

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.

01/12/2019 - 30/11/2023

Kanker, immunotherapie, dendritische cellen, neutrofielen

ja

neen

Opdat we resultaten zouden bekomen die een weerspiegeling zijn voor het menselijke 

immuunsysteem, moeten we gebruik maken van een proefdiermodel met een 

immuunsysteem gelijkaardig aan dat van mensen. De anti-tumorale immuunrespons van 

muizen is al grondig onderzocht en wordt gelijkaardig bevonden aan de anti-tumorale 

immuunrespons in mens. Daarenboven laat het gebruik van aangepaste muizen ons toe 

om het immuunsysteem te beïnvloeden.

We kunnen geen gebruik maken van pijnstillende middelen aangezien deze biologisch 

actieve bestanddelen bevatten die kunnen interageren met het immuunsysteem en 

vertekende resultaten kunnen geven. De muizen worden voorzien met een ruime 

(382x220mm) omgeving die werd verrijkt met nestmateriaal, schuilmogelijkheden en 

neen

neen

neen

De gebruikte proefdieren zullen onderhuids worden geïnjecteerd met cellen van de LLC

(Lewis Lung Carcinoma) of B16 (melanoom) kankercel. Het groeien van tumoren onder

de huid en de bijkomende gevolgen voor het welzijn van de muizen, lieten ons beslissen

om de hoogste ernstigheidsgraad te kiezen in deze experimenten. Alle dieren zullen op

het einde van het experiment op een humane manier gedood worden. De aanwezigheid

van een onderhuids tumor en de bijkomende immuunreactie zorgen ervoor dat deze 

De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende immuuncel vs. kankercel

interacties in de tumoromgeving kunnen niet benaderd worden door het gebruik van niet-

dierlijke systemen. Hier is een proefdierenmodel model voor vereist.

De hoeveelheid aan nodige proefdieren werd bepaald met behulp van statistische

analyses  gebaseerd op voorgaande data. 

In dit project willen we een dieper inzicht verkrijgen in de mogelijke rollen die de

dendritische cellen spelen tijdens anti-CD40/CSF1R therapie. Het hierop voorgaande

project (18-220-19) is nog steeds gaande en heeft reeds interessante resultaten geleverd

over de rol van de dendritische cellen na anti-CD40 therapie. Wij willen in dit project 

In dit project willen we het essentiele belang van dendritische cellen in het immuun-

gevecht tegen kanker aantonen. Een beter begrip van deze cellen in de voorgestelde

therapie (anti-CD40/CSF1R) zal ons voldoende informatie geven bij de toekomstige

selectie van patiënten die het meest voordeel kunnen halen uit deze anti-kanker therapie.

Daarenboven zal een inzicht in de mogelijke resistentie-mechanismen van het lichaam 

Muizen

812



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum 

te beperken.

2019-Q4-030

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De studie van de oorsprong en de zelfvernieuwingscapaciteit van hersenmacrofagen.	

Niet-technische titel van het project

1/11/2019- 1/11/2024

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De beschikbaarheid van muizen die genetische veranderingen hebben ondergaan is 

cruciaal voor dit onderzoek en zal ons in staat stellen om fundamentele kennis te 

vergaren over het immuunsysteem in de hersenen. De muis is het enige organisme 

waarvoor zulke muizen die genetische veranderingen hebben ondergaan beschikbaar 

zijn.  

Er wordt steeds getracht om het ongemak van de dieren zoveel mogelijk te verkleinen. 

Zo worden de dieren tijdens de toediening van onderhuidse injecties ten alle tijden 

verdoofd teneinde stress en ongemak bij de dieren te minimaliseren. 

neen

neen

neen

De negatieve effecten op de muizen zijn in dit project van een matige graad. Een deel

van de muizen zal drie maal een injectie krijgen onder verdoving. Voor een ander deel

van de muizen is de ernstgraad mild. Deze muizen zullen enkel voedsel krijgen die

ervoor zorgt dat macrofagen verwijderd worden. Voorgaande studies die gebruik maken

van deze techniek voor het verwijderen van andere macrofagen hebben geen negatieve

effecten waargenomen met betrekking tot het gedrag of de fysieke toestand van de 

De alternatieven die geboden worden spitsen zich toe op het meten van schadelijkheid

op weefsels en op het testen van bepaalde behandelingen. Aangezien dit onderzoek

beoogt om fundamentele kennis te vergaren over macrofagen in de grenzen van de

hersenen en in de kleine organen die men terugvindt rondom de holtes binnenin de

hersenen, is het cruciaal om deze cellen te bestuderen in hun natuurlijke omgeving waar

zij blootgesteld worden aan weefselspecifieke factoren. Het gebruik van een muis is dus

noodzakelijk. 

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden betreft het minimaal aantal

dieren nodig om waardevolle resultaten te bekomen. 

De hersenen bestaan uit verschillende delen. Sommige van deze regio's zijn gekenmerkt 

door een verhoogd contact met de rest van het lichaam doormiddel van het bloed. Dit is

het geval voor zowel de grensregio's als kleine organen die men terugvindt rondom de

holtes binnenin de hersenen. Beide regio's bevatten verschillende witte bloedcellen 

Dit project situeert zich in het wetenschappelijke veld van de neuro-immunologie. Dit

veld heeft de voorbije jaren veel aandacht verkregen doordat het betrokken is bij

verschillende hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose.

Er is aangetoond dat hersenmacrofagen hier een rol in kunnen spelen. Toch is er over

deze cellen nog weinig geweten en zeker over macrofagen in de grenzen van de 

Muizen 

336

Hersenen, grens regio's, circumventriculaire organen, macrofagen, depletie, repopulatie

ja

neen

neen

neen

neen

25/10/2019

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Karakterisering van de wijze waarop interleukine 1 beta vrijgegeven wordt in tumoren en 

het effect op therapierespons

2019-Q4-031

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

20/12/2019

Ja, uiterlijk 2 maanden na afloop van het project. 

1/2/2020-31/1/2024

 tumorimmunologie, ontsteking, interleukin 1 beta

ja

neen

Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te 

bestuderen. De muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn 

immuunsysteem en immuunreacties. 

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt nauw 

opgevolgd door de projectmanager.  De muizen worden ook dagelijks opgevolgd door 

de onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige 

gezondheidsproblemen worden de dieren gedood met CO2. Voor het bepalen van de 

neen

neen

neen

De dieren worden geïnjecteerd met kankercellen waardoor long- en borstkankers

ontwikkelen. Het is mogelijk dat de muizen pijn kunnen ondervinden tijdens de

tumorontwikkeling. Bijgevolg wordt 'ernstig' als graad van ernst toegekend aan het

project. Voor het verwijderen van de tumoren, worden de muizen gedood door middel

van CO2-inhalatie. 

Alle experimenten hangen af van de tumorgroei in een leven organisme zoals de muis.

Het bestuderen van het immuunsysteem is niet haalbaar met behulp van dierloze

experimenten in testbuizen, door de complexiteit van de tumoromgeving en het

immuunsysteem. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten, 

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald met behulp van een statistische test,

die het aantal muizen per groep berekent om het onnodige gebruik van dieren te

vermijden en een statistisch geloofwaardig resultaat te garanderen bij het uitvoeren van

de experimenten. 

Het is bekend dat een ontstekingsreactie de tumorontwikkeling bevordert. Interleukine 1

beta is een belangrijke factor die vrijgegeven wordt in het lichaam tijdens een

ontstekingsreactie en hierdoor de tumorontwikkeling bevordert. De mechanismen die de

vrijgave regelen van interleukine 1 beta in tumoren zijn echter niet gekend. Daarom is 

Interleukine 1 beta bevordert tumorontwikkeling op verschillende manieren, waardoor

therapieën gericht op interleukine 1 beta relevant zijn voor de behandeling van

patiënten. Een beter begrip van de mechanismen die de vrijgave van interleukine 1 beta

regelen in tumoren, laat ons toe een kankertherapie te ontwikkelen die specifiek gericht

is op de vrijgave van interleukine 1 beta. Dit project zal ook nagaan hoe de blokkade 

Muis 

1712 muizen.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

2019-Q4-032

je

neen

neen

neen

25/10/2019

Ja, binnen 2 maanden na het afronden van het project 

25/10/2019 - 24/10/2023

Radiotherapie, kankertherapie, beeldvorming

neen

Alle dieren worden na aankomst in het labo verzorgd door de dierenverzorger en hun 

neen

neen

neen

De verwachte negatieve effecten zullen herleid worden tot het minimum. De duur van het

experiment is afhankelijk van de vorming van de tumoren in de dieren, nl 4 weken. Alle

experimentele handelingen, nl. het inspuiten van tumorcellen, het inspuiten van de

eiwitten die de radioactieve elementen dragen, alsook de opvolging van hun welzijn

gebeurt altijd onder verdoving.

Vooraleer er gekozen werd voor deze muizenproeven, werden de nanobodies reeds op

relevante kankercellen getest. Hierdoor hebben de gekozen nanobodies hun medisch

potentieel bewezen tijdens de eerste fase van het project, op basis van dierloze

proeven. Als volgende fase dient de opname van de nanobodies in de verschillende

organen en weefsels in het lichaam onderzocht te worden en moet hun vermogen om 

Met dit project willen we eiwitten selecteren die in staat zijn om op een speciefieke

manier te binden aan de oppervlakte van kankercellen. Het is de bedoeling dat deze

eiwitten therapeutisch radioactieve elementen naar de kankercellen brengen om zo

deze cellen specifiek schade toe te brengen. Met dit experiment willen we de reeds 

Door gebruik te maken van een muismodel dat meer lijkt op de menselijke situatie,

kunnen de resultaten beter geïnterpreteerd en overdragen worden naar toekomstige

kankerbehandelingen voor patienten. 

Muis

332 muizen

De hoeveelheid muizen die nodig zijn per experiment wordt gedefinieerd volgens een

gestandardiseerd proces, waarbij het laagst mogelijk aantal dieren gebruikt wordt waarbij

statistisch significante resultaten verkregen kunnen worden. 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Therapeutische evaluatie van anti-kanker moleculen met als doelwit eiwitten op het 

membraan van kankercellen

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de karakeristieken van 

deze nanobodies te evalueren, waarbij het nog relevant blijft voor vertaling naar de 

menselijke situatie. 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

2019-Q4-033

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Optimalisatie van het MR protocol voor beeldvorming van konijnenhersenen

Niet-technische titel van het project

4 maand (van 01/11/2019 tot 29/02/2019)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De NZW-konijnen gekozen als proefdiermodel doordat ze een gelijkaardige 

schedelanatomie hebben ten opzichte van mensen. De studie zou ook op hogere 

diersoorten, vb varkens of primaten, uitgevoerd kunnen worden maar zijn direct veel 

complexere studies.

Het volledige experiment wordt uitgevoerd onder anesthesie en het enige ongemak of 

neen

neen

neen

Het volledige experiment wordt uitgevoerd onder algemene anesthesie en het enige

ongemak of stress dat de dieren zullen ondervinden is het moment waarop ze verdoofd

worden. De MR-scans die de dieren zullen ondergaan zijn pijnloos en brengen geen

verdere ongemakken met zich mee.

Voor de studie zijn NZW-konijnen gekozen als proefdiermodel doordat ze een

gelijkaardige schedelanatomie hebben ten opzichte van mensen. Een alternatief

methode om het genezingsproces te bestuderen, na een schedeloperatie waarbij een

deel van de schedel kunstmatig is hersteld, is nog niet beschikbaar.

De voorafgaande studie is er om na te gaan of het wel mogelijk is om MR-scans van de

konijnenschedel te maken waarvan de beeldkwaliteit vergelijkbaar is als deze van

patiënten. Dit is noodzakelijk voor de studie en indien deze kwaliteit niet haalbaar is kan

de studie niet uitgevoerd worden en moeten de konijnen niet onnodig een

schedeloperatie ondergaan.

Een operatie van de schedel is soms nodig bij mensen die een ernstig hoofdtrauma

hebben opgelopen of na een operatie om een hersentumor te verwijderen. Het meest

gebruikte materiaal om de schedel te reconstrueren is PMMA, een plasticachtige

kunststof. Het is een robuust, makkelijk manipuleerbaar en heeft geen effect op de MR-

De studie zou nieuwe materialen kunnen opleveren die betere resultaten oplevert ten

opzichte van PMMA, dat nu de standaard is. Dit is voordeliger voor de patiënten die een

operatie aan de schedel moeten ondergaan na trauma of een hersenoperatie.

De voorafgaande studie is er dan weer om een diagnostische beeldkwaliteit te 

 Nieuw-Zeeland Witte konijnen. 

2 konijnen 

MR beeldvorming, konijnen, hersenen

neen

je

neen

neen

neen

25/10/2019

Ja en dit binnen 2 maanden na afloop van de experimenten



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Invloed van suikerstructuren op de farmacokinetiek van IL-22: een aanvullend 

experiment

2019-Q4-034

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

27/09/2019

ja, binnen de maand na einddatum

28/10/2019 tot 31/06/2020

lever, suikers

neen

neen

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor dit soort experimenten. 

Hun metabolisme is gelijkaardig aan de mens en zal een correct beeld geven over de 

systemische beschikbaarheid van de moleculen die we testen.

De dieren worden goed opgevolgd. Er is een dagelijkse controle en bovendien wordt 

een dierenwelzijn dagboek bijgehouden waar negatieve effecten op individuele basis 

worden bijgehouden. Maar in deze proef verwachten wij geen negatieve effecten.

neen

neen

neen

De graad van ernst wordt geschat op mild. De dieren krijgen een licht radioactieve stof

ingespoten via de staart en ondergaan een scan. We verwachten geen negatieve

effecten voor de dieren. Stress bij de dieren wordt vermeden doordat proeven worden

uitgevoerd door goed getraind labopersoneel. Anesthesie wordt gebruikt om stress te

vermijden en dieren te laten stil liggen tijdens de scan. Dieren worden na afloop van

experiment gedood.

We gaan een methode evalueren die een invloed zal hebben op de verspreiding van

moleculen in het lichaam. De aanwezigheid in het bloed, verwijdering uit het lichaam

door de nieren en lever heel complex en niet na te bootsen buiten het lichaam.

In deze proefopstelling verlagen we het aantal groepen en vermijden onnodige

herhalingen.  

Het doel van dit experiment is het evalueren van een methode om de afbraak van

toegediende medicatie door lde ever te verminderen en terzelfdertijd ervoor te zorgen

dat ze nog steeds hun doelwit (plaats van werking) in het lichaam bereiken. 

Vooraleer we onze data rond langere bloedcirculatie kunnen publiceren, moeten we de

resultaten van één groep verifieren. Na dit experiment kunnen de data gepubliceerd

worden in een wetenschappelijk tijdschrift en de voordelen van deze methode verspreid

worden en ook verder onderzocht.

muis

6



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

2019-Q4-035

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van nieuwe contraststoffen for beeldgeleide chirurgie van colorectale kanker

Niet-technische titel van het project

01/11/2019-30/10/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagst beschikbare soort die het lichaam van de mens op voldoende 

wijze nabootst voor het bepalen van de verdeling van de contraststoffen in het lichaam.

 Alle experimentele handelingen zullen worden uitgevoerd onder verdoving om het 

ongemak/stress te minimaliseren. 

neen

neen

neen

Onderhuidse tumoren zullen worden ontwikkeld op de rechterflank van de dieren. De

tumorgrootte voor uitvoering van het experiment is zodanig gekozen dat deze niet

hinderlijk is voor de dieren. Indien desondanks te veel hinder/pijn wordt opgemerkt,

worden de dieren gedood. Na toediening van de contraststoffen zullen de dieren een

medsiche scan ondergaan. Op het einde van het experiment zullen de dieren worden

gedood voor verdere analyses op de organen en weefsels. Alle stappen zullen 

De verdeling en het gedrag in het lichaam van de gebruikte contraststoffen is een van

de belangrijkste eigenschappen die dient gekend te zijn voor verdere ontwikkeling van

de technologie. Tot op heden is het niet mogelijk dit op een andere methode te

verwezenlijken, computer of proefbuistechnieken zijn nog niet in staat om de

complexiteit van levende wezens voldoende te benaderen.

Het minimale aantal dieren per groep werd bepaald met behulp van statistiek. Op deze

manier kunnen we verzekeren dat de bekomen resultaten bruikbaar zijn en tegelijkertijd

het dierenleed beperken.

In dit project zullen verschillende nieuwe contraststoffen (nanobodies) specifiek tegen

onder andere darmkanker getest worden. Hieruit zal een kandidaat worden gekozen

voor verdere ontwikkeling zodat deze uiteindelijk kan getest worden voor beeldgeleide

chirurgie in patiënten. Meer specifiek zal onmiddelijk na voltooiing van het project de  

Het hoofddoel van het project is de selectie van een contraststof te gebruiken voor

beeldgeleide chirurgie in darmkankers. Op deze manier kan de levenskwaliteit en

overleving van patiënten met deze zware ziekte verbeterd worden. Bovendien kan de

ontwikkelde contraststof later in een bredere selectie van kankers gebruikt worden,

aangezien het doelwit van de contraststof vrij breed voorkomend is.

muizen

27

chirurgie,fluorescentie, colorectale kanker

neen

je

neen

neen

neen

25/10/2019

ja, binnen twee maanden na voltooiing van het project



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

2019-Q4-036

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van een nieuwe contraststof voor specifieke beeldvorming van tumoren 

tijdens een chirurgische ingreep

Niet-technische titel van het project

1/12/2019-30/11/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste soort die gebruikt kan worden waarbij de verspreiding van een 

contraststof vergelijkbaar is met de situatie in de mens.

Alle handelingen worden onder anesthesie uitgevoerd om mogelijke stress en pijn te 

voorkomen.

neen

neen

neen

Het ontwikkelen van een kleine, onderhuidse tumor bij de dieren en het toedienen van

de contraststof zijn de enige handelingen die een negatief effect kunnen hebben op de

dieren. Alle andere handelingen gebeuren via beeldvorming, waarbij de dieren niet

belast worden. Ze worden onder verdoving gescand. De verwachte graad van ernst is

mild. Na de experimenten worden de dieren gedood voor verder onderzoek.

Er bestaan tot op heden nog geen diervrije methoden om het gedrag van een

contraststof in het lichaam en het ophoud ervan in bepaalde organen te bestuderen.

Vooraf wordt de functionaliteit van de contraststof wel bepaald via diervrije testen, om

onnodige dierproeven te vermijden.

Het minimum aantal dieren dat kan gebruikt worden per groep om verscheidenheid

tussen dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvragen te kunnen

beantwoorden wordt toegepast.

Tijdens kankerchirurgie voor prostaat- en baarmoederhalskanker is het moeilijk voor de

chirurg om kankerweefsel te identificeren. Hierdoor wordt de tumor niet altijd volledig

weggenomen en kan de patiënt hervallen. Om de chirurg te helpen bij het verwijderen

van de volledige tumor willen we in dit project een contraststof ontwikkelen die de 

Door het kankerweefsel te laten oplichten zal de chirurgische ingreep gemakkelijker

worden, waardoor deze korter wordt en waardoor met zekerheid de volledige tumor kan

verwijderd worden. Dit leidt uiteindelijk tot hogere overlevingskansen voor de patiënt.

Muis

16 muizen 

Nanobody, Kanker, Beeldvorming, Fluorescentie, Radiatie, Intra-operatief

neen

je

neen

neen

neen

29.11.2019

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Evaluatie van de aanwezigheid van de remmende factor TIGIT in verschillende tumor 

modellen

2019-Q4-037

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

29.11.2019

ja, binnen de 2 maand na afloop van de experimenten 

01/12/2019 tot 30/11/2020

Kankeronderzoek, TIGIT, remmende factor, kanker modellen

ja

neen

Muizen zijn wereldwijd veel gebruikte proefdieren in kankeronderzoek en deze heeft 

geleidt tot veel doorbraken in het onderzoek naar kankerbehandelingen. Een recent 

voorbeeld is de Nobelprijs van 2018 voor Geneeskunde toegewijd aan zogenaamde 

blokkerende therapieën voor remmende factoren, die een doorbraak in kankertherapie 

brachte (deze werd onderzocht in muizen). 

Muizen worden eerst verdoofd met een gasverdoving (isofluraan) die ze inademen. 

vooraleer ze geschoren en geïnjecteerd worden met kankercellen. Ze worden ook 

verdoofd vóór ze gedood worden. De gezondheid van de muizen wordt geëvalueerd aan 

de hand van het gedrag en de vachttoestand van de muizen. De tumorgrootte en het 

neen

neen

neen

Het onderzoek omvat de injectie van kankercellen. Dit gebeurt onder verdoving. Als

resultaat van de tumorgroei, kan ongemak en pijn ervaren worden. De tumorgroei wordt

echter beperkt in grootte waarna de muizen gedood worden om verdere analyse op

organen uit te voeren. Omwille van de beperkte tumorgroei wordt een ernstgraad

"gemiddeld" toegekend. 

Deze remmende factor wordt uitgedrukt op afweercellen die de kankeromgeving

binnendringen nadat zij tal van signalen krijgen van verschillende celtypes. Het is

vandaag niet mogelijk om de complexe signaalafgifte tussen die verschillende celtypes

in de kankeromgeving na te bootsen. Muizen en kanker cellen laten toe dit te

bestuderen. Daarenboven werden zieke muizen reeds veelvuldig aangewend om

strategieën te ontwikkelen om andere remmmende factoren te blokkeren en kunnen we

bouwen op deze studies om de studie naar deze nieuwe remmende factor vlot te laten

verlopen.

Deze studie is een beschrijvende pilootstudie waarbij 3 dieren per kanker soort worden

gebruikt. Dit laat toe de aanwezigheid van deze nieuwe remmende factor (TIGIT) en

eventuele variatie hierin te bestuderen.

Remmende factoren die op afweercellen voorkomen verhinderen hen om kankercellen te

doden. TIGIT is zo een remmende factor. Er is echter weinig gekend over deze

remmende factor of de eiwitten waarmee deze bindt. Daarom is bijkomend onderzoek

nodig. Om een goed model voor dit onderzoek te selecteren, zullen we in dit project 

In dit onderzoek zullen we beschrijven in welke kankermodellen, huidkanker, darmkanker

en lymfeklier kanker, deze nieuwe remmende factor (TIGIT) tot uitdrukking komt. Dit zal

toelaten om ons onderzoek naar strategieën die deze remmende factor in beeld brengen

(beeldvorming) en zijn remmende werking verhinderen (blokkering) op een correcte

manier uit te voeren. Dit laatste, beeldvorming en blokkering van deze remmende factor, 

muis

30 muizen 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

2019-Q4-038

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar de samenstelling van tumorweefsel en de stralingsbelasting na 

doelgerichte radionuclidetherapie

Niet-technische titel van het project

van 20/12/2019 tot 20/12/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muizen bieden ons relevante informatie omdat de structuur van de kanker identiek is 

aan de kanker die voorkomt in patiënten. Naast het feit dat dit een relevante simulatie is, 

laat het ons toe om het volledige immuunsysteem  te onderzoeken tijdens 

tumorontwikkeling. 

Handelingen op muizen, zoals injecties, gebeuren steeds onder verdoving. Bijkomend 

worden muizen op regelmatige basis opgevolgd en worden welzijnsdagboeken 

bijgehouden. Dit laat toe om de muizen nauwgezet op te volgen en de nodige 

maatregelen te treffen om negative effecten (pijn, lijden,...) tijdig te verlichten. Wanneer 

neen

neen

neen

De muizen zullen tijdens alle handelingen in slaap gebracht worden om mogelijk

ongemak zo veel mogelijk te vermijden. De muizen zullen in het begin van de ziekte

geen tot weinig last hebben maar naarmate het kankergezwel groeit zal de last

toenemen en kan dit evolueren tot een ernstig lijden. Om te vermijden dat de muizen

niet meer lijden dan ethisch verantwoord is, worden ze regelmatig onderzocht. Indien

nodig worden maatregelen getroffen om hun lijden ter verzachten of te stoppen. Na 

Het gebruik van proefdieren is het enige dat ons in staat stelt om een tumorontwikkeling

in een levend wezen te kunnen onderzoeken. Een complex gegeven als het

immuunsysteem kan niet worden nagebootst buiten het lichaam en buiten diersoorten

die gelijkaardig zijn aan mensen.

Door middel van statistiek hebben we het minimum aantal dieren bepaald die nodig zijn

om dit project uit te voeren.

Dit project bestaat uit twee onderdelen: enerzijds willen we de neveneffecten van de

bestraling onderzoeken van doelgerichte radiatietherapie (DRT) door niertesten uit te

voeren aangezien dit, naast kankercellen, het orgaan is dat het meeste belast wordt.

Anderzijds trachten we om de onderdrukkende mechanismen van het immuunsysteem, 

Dankzij dit project kan men mogelijks het onderdrukkend karakter van kanker na DRT

tegen te werken, beter begrijpen en kan het project bewijs leveren dat

combinatietherapie een veelbelovende behandelingsstrategie is voor kankerpatiënten.

Deze combinatietherapie biedt voordelen ten opzichte van hedendaagse  behandelingen 

en kan een immuniteitsreactie uitlokken die de kankercellen zelfs nog na de behandeling 

muis

92 muizen

Doelgerichte Radionuclide Therapie, Immunologie, Stralingsbelasting, Oncologie, 

Immuunremmers

ja

je

neen

neen

neen

20/12/2019

Een retrospectieve analyse zal worden uitgevoerd binnen 2 maanden na het beëindigen 

van het project volgens het formaat van het ECD van het tewerkgesteld instituut.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

2019-Q4-039

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor de studie van deze 

producten, waarbij de resultaten relevant blijven voor het nemen van besluiten in de 

mens. Bovendien, al het voorafgaande werk in verband met dit project werd uitgevoerd 

in muizen, waardoor we vorige experimenten kunnen vergelijken met voorgestelde 

experimenten.

Alle procedures zullen uitgevoerd worden onder verdoving, waardoor de muizen 

ja

neen

neen

neen

Het minimum aantal dieren per groep wordt gebruikt om de variatie in resultaten tussen

de dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Waar relevant werd er eerst een statistische berekening uitgevoerd die bepaalt hoeveel 

proefdieren we nodig hebben om een minimaal verschil met een bepaalde kans waar

te nemen. 

Hydrogelen waarin een medicijn verpakt zit, zorgen voor een vertraagde medicijnafgifte

als ze onderhuids geïnjecteerd worden. Daardoor kan de dagelijkse inname van bv

pijnbestrijdende geneesmiddelen vermeden worden. Dit project heeft tot doel de

samenstelling van hydrogelen verder te optimaliseren en de vrijgave van 

De peptide hydrogelen (= gelen met geneesmiddel(en) geïncorporeerd in de gel die

zorgt voor een vertraagde vrijstelling van het geneesmiddel, aangezien deze moet

migreren doorheen de gel) zijn een veelbelovende toepassing, aangezien ze zorgen

voor stabiele geneesmiddelenconcentraties in het bloed, in tegenstelling tot de

dagelijkse inname van bv. tabletten waarbij piek-en dalconcentraties worden 

muis

231 muizen, indien geen hergebruik mogelijk is. Waar mogelijk zullen de dieren 

hergebruikt worden in de volgende experimenten.

neen

neen

neen

Vooraleer de in vivo (in dieren) experimenten worden uitgevoerd zijn er talloze in vitro

(in proefbuizen) experimenten gedaan, die meer informatie hebben gegeven over de in

vitro stabiliteit van de hydrogelen, het in vitro vrijstellingssprofiel van verschillende

geneesmiddelen en de cytotoxiciteit (beschadiging van lichaamscellen) van de

hydrogelen. Desondanks zijn in dit geval in vivo experimenten absoluut noodzakelijk,

aangezien in vitro de complexe in vivo situatie niet volledig nagebootst kan worden.

Het uiteindelijke doel is wel om een verband te kunnen aantonen tussen de in vitro en

de in vivo onderzoeksresultaten. 

20/12/2019

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project 

20/12/2019 - 30/11/2024

Peptide gebaseerde hydrogelen, vertraagde medicijnafgifte, fluorescentie en nucleaire 

beeldvorming 

ja

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Ontwikkeling van hydrogels op basis van peptiden voor vertraagde medicijnafgifte

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren ondergaan 1 onderhuidse injectie en worden vervolgens opgevolgd via een

niet ingrijpende beeldvorming. Deze handelingen worden verwacht enkel mild

ongemak te veroorzaken bij de dieren. Bovendien worden alle handelingen (injectie,

beeldvorming en doding) onder verdoving uitgevoerd. De verwachte graad van ernst is

dus mild. Een deel van de dieren zal hergebruikt worden waar mogelijk binnen dit

project (of door andere onderzoeksgroepen), vooral bij fluorescent experimenten. 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke 
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

2019-Q4-040

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van een nieuwe kanker behandeling, gebaseerd op gerichte radiotherapie en 

blokkering van immuun remmende factoren
Niet-technische titel van het project

30/11/2019 tot 30/11/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Deze muizen geven relevante informatie omdat de structuur van de kanker identiek is

aan deze gevonden in patiënten. Naast een relevant model te zijn, is dit het enige

model dat ons in staat stelt om een volledig functioneel immuunsysteem in

tumorontwikkeling te kunnen onderzoeken.
Alle handelingen, injecties in de bloedbaan en buikstreek, gebeuren onder verdoving. 

neen

neen

neen

De muizen zullen tijdens alle injecties in slaap worden gebracht om ongemak te

verminderen. De muizen zullen in het begin van de ziekte geen tot weinig last hebben,

maar naarmate de tumor groeit zal deze last toenemen en kan deze ernstig lijden

teweeg brengen. Om erop toe te zien dat deze muizen niet meer lijden dan ethisch

verantwoord, worden deze dagelijks onderzocht en indien nodig worden maatregelen

getroffen. Na afloop van het project, zullen de muizen op humane wijze gedood 

Het gebruikC18:E29 van proefdieren is het enige dat ons in staat stelt om een volledig

functioneel immuunsysteem in tumorontwikkeling te kunnen onderzoeken. Zo kan een

complex gegeven als het immuunsysteem niet worden nagebootst in een buiten het

lichaam en buiten diersoorten die gelijkaardig zijn aan mensen,

Door middel van statistiek hebben we het minimum aantal dieren bepaald die nodig zijn

om dit project uit te voeren.

Dit project bestaat uit twee onderdelen, enerzijds willen we kankercellen uit de weg

ruimen door middel van radiotherapie en op die manier het immuunsysteem activeren,

anderzijds willen we het geactiveerde immuunsysteem ondersteunen in zijn functie om

de kanker volledig te vernietigen. Dit tweezijdig aanvalsplan stelt ons in staat om het 

Met dit project kan bewijs geleverd worden dat combinatietherapie een veelbelovende

uitzicht kan bieden voor kankerpatiënten. Deze combinatietherapie biedt voordelen ten

opzichte van de standaardbehandelingen en kan een immuunrespons uitlokken die de

patiënt gedurende de rest van zijn/haar leven beschermt tegen de kanker. 

Muizen

108

Combinatie therapie, immunologie, radiotherapie, immune checkpoint inhibitoren

ja

ja

neen

neen

neen

27/11/2019

Een retrospectieve analyse zal worden uitgevoerd binnen 2 maanden na het beëindigen 

van het project volgens het formaat van het ECD van het tewerkgesteld instituut.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Bepaling van optimale condities voor transplantatie van beta-cellen geïsoleeerd uit 

prenatale varkenspancreas voor de behandeling van type 1 diabetes

2019-Q4-041

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

29.11.2019

ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na  afloop van het 

project

1/12/2019 - 31/11/2023

Diabetes, xenotransplantatie, encapsulatie, beta cellen

ja

neen

De NOD scid muis is een goed model voor de vergelijking met  klinische studies, en zo 

het gebruik van primaten vermijdt. Het gebruik van lagere diersoorten (bvb zebravis) is 

geen optie in deze transplantatie studie. 		

		

De muizen worden verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende 

medicatie om mogelijk ongemak te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen, 

in kooien met nestmateriaal, en hebben onbeperkte toegang tot water en eten. Alle 

maatregelen worden genomen om mogelijke pijn en angst bij de dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

Dieren worden onderworpen aan één chirurgische ingreep (transplantatie van macro-

encapsulatie device gevuld met varkensbeta-cellen) of twee ingrepen (in geval van

voorbehandeling van de implantatieplaats alvorens transplantatie van de beta-cellen) en

dit onder algemene verdoving. Vervolgens worden verschillende bloedafnames

uitgevoerd gedurende de opvolging van dieren. Na een periode van 20 weken worden de

muizen gedood voor de verwijdering van het varkensbeta-cellen (dewelke in macro-

Er is geen alternatief studiesysteem ter beschikking dat de overleving en functionering

van de varkensbeta-cellen in omstandigheden na transplantatie kan nabootsen. 

We beperken ons strikt tot een aantal voorzichtig geselecteerde experimentele condities, 

met elk een zo laag mogelijk aantal dieren aangetoond met statistische analyses. Wij

geloven dat ons voorstel een goed evenwicht biedt tussen dierenwelzijn en sterke

wetenschappelijke vereisten, en dit op een concurrerend en zeer geavanceerd

translationeel onderzoeksgebied (verder bouwen op basisonderzoek naar klinische

studies).

Type 1 diabetes is een gevolg van gebrek aan insuline door een daling in aantal insuline

producerende beta-cellen. Transplantatie van nieuwe beta-cellen is een potentiële

therapie, maar er is een nood aan een alternatieve beta-cel bron wegen tekort aan 

pancreasorganen verkregen van overleden patiënten, dewelke veilig is en op grote 

Bijdragen aan een grootschalige alternatieve bron van beta-cellen voor genezing van

diabetes zou kunnen leiden tot enorme verbetering van levensomstandigheden van

miljoenen mensen wereldwijd. Daarnaast kunnen de bevindingen van deze studie ook

bijdragen tot optimalisatie van reeds opgestarte klinische studies in type 1 diabetes

patiënten met humane beta-cellen en beta-cellen afgeleid van stamcellen.

muis

182 muizen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

neen

neen

neen

neen

29/11/2019

ja

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een minder 

ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens. Verder beschikt 

men over een goede kennis over hun genetica, fysiologie (=werking van de organen), 

biologie (=wetenschap die zich bezighoudt met ontwikkeling, evolutie,...) en gedrag. 

Bovendien is het gebruikte model in deze studie een gevalideerd PDAC-model.

De injectie van de tumorcellen en visualizatie (=bekijken van de tumor via een scan van 

de muis) van de tumor zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na afloop 

zullen de muizen opgevolgd worden tot ze ontwaken uit de verdoving.

neen

neen

neen

We zullen tumorgroei veroorzaken in muizen via een injectie in de pancreas. De graad

van ernst voor dit type van injectie van tumorcellen is ernstig. Gebaseerd op de

literatuur, zal de duur van het experiment 15 dagen bedragen. Na het experiment zullen

alle dieren gedood worden.

Dit project is ter voorbereiding van een project waarin we de rol van het eiwit systeem

xc- in verschillende aspecten van pancreaskanker zullen onderzoeken: de tumorcellen,

cachexie, depressie en angst. Door te werken met tumorcellen in muizen, kunnen we de

tumor bestuderen in een context die meer overeenstemt met de realiteit. Namelijk, we 

Deze pilootstudie is vereist aangezien dit een nieuwe studie betreft en we momenteel

niet over genoeg informatie beschikken. De resultaten van deze pilootstudie zullen in de

toekomst gebruikt worden voor de bepaling van het nodige aantal proefdieren met

behulp van statistiek.

Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van

pancreaskanker en één van de meest agressieve en dodelijke kankers. Het ontbreken

van doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele

van de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor 

We zullen pancreas tumorcellen rechtstreeks in de pancreas injecteren van 'gewone'

muizen en muizen waarin, via aanpassingen in de genen (=genetisch gemanipuleerde

muizen), systeem xc- ontbreekt. We hebben reeds injecties in de buikholte getest, maar

deze injectieroute leidde niet tot tumorgroei. Het doel van deze verkennende

pilootstudie is I) om na te gaan of injectie in de pancreas wel resulteert in tumorgroei, II) 

De gebruikte diersoort is de muis. 

36 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2019-Q4-042

Pilootstudie: karakterisatie van het KPC tumormodel na injectie in de pancreas en 

evaluatie van humane eindpunten

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2 

maanden na het afronden van het project. 

Begindatum: 29/11/2019 - Einddatum: 1/11/2020

Pancreaskanker, humane eindpunten, cahexia, depressie



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters) bo

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Analyse van RNA in spijsverterings-proteïnen producerende cellen tijdens de vroege 

ontwikkeling na de geboorte, tijdens stimulatie van celdeling en tijdens het genezen.

2019-Q4-043

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

29.11.2019

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

2/12/2019 - 1/12/2021

pancreas, acinaire celdeling, neonatale ontwikkeling, regeneratie, hyperplasie

ja

neen

De muis is de laagste zoogdiersoort die kan gebruikt worden voor de studie van 

alvleesklier spijsverterings-proteïnen producerende cellen onder de verschillende 

condities hierboven genoemd, en waarin de resultaten relevant blijven voor de mens

De gezondheidsstatus en welzijn van de dieren worden dagelijks gecheckt en 

neergeschreven in een logboek. We letten op verschillen in lichaamsgewicht, fysieke 

vertoning, gedrag enz.,  en maken gebruik van een scoreblad om humane eindpunten te 

evalueren. Indien de dieren ernstig lijden waarbij dit niet kan verholpen worden, zal het 

neen

neen

neen

De verwachte graad van ernst verschilt per behandeling. De 2-weken oude muizen zullen

slechts 1 enkele injectie krijgen met een merker voor celdeling (EdU), hetgeen milde pijn

en lijden geeft. De muizen die biochemische stoffen (schildklierhormoon of galunisertib®

(kankerbehandeling gebruikt in klinische studie) behandeling) krijgen, hebben een matige

pijn en lijden omwille van de combinatie van de bepaling van het bloedsuikergehalte en

injecties. De verwachte graad van ernst voor de dieren waarbij pancreatitis wordt 

Er zijn geen alternatieve methoden beschikbaar voor het bestuderen van de celdeling

van de pancreas tijdens de normale ontwikkeling kort na de geboorte, alsook tijdens

herstel van spijsverterings-proteïnen producerende cellen na acute pancreatitis. We

bestuderen biochemische stoffen in het labo in cellen van menselijke (van donoren) en

muispancreas. Maar deze cellen verliezen hun karakteristieke eigenschappen wanneer

ze buiten het lichaam gekweekt worden (in vitro). Daardoor is dit ook geen volwaardige

methode voor analyse van hun celdeling en is er nood aan deze dierproef. 

Uit voorgaande studies is gebleken hoeveel RNA nodig is om een goede analyse te

kunnen uitvoeren. We weten ook uit voorgaande studies hoeveel RNA er uit een

pancreas kan gehaald worden en hoe groot de populatie aan delende spijsverterings-

proteïnen producerende cellen is per behandeling. Daaruit kunnen we berekenen

hoeveel muizen er nodig zullen zijn om een kwalitatief goede RNA analyse te kunnen

uitvoeren.

Op dit moment is weinig geweten welke signalen een rol spelen in opwekken van

celdeling van spijsverterings-proteïnen producerende acinaire cellen van de alvleesklier.

Het doel is om via RNA analyse de genen te onderzoeken die een rol spelen bij het

verhogen van de celdeling van pancreas spijsverterings-proteïnen producerende cellen. 

Spijsvertering-proteïnen producerende cellen spelen een cruciale rol in het ontstaan van

pancreas ontsteking en pancreas kanker. Ze zouden ook een bron kunnen vormen voor

de nieuwvorming van insuline-producerende cellen voor de behandeling van diabetes.

Verbeterde kennis over de regeling van celdeling van spijsverterings-proteïnen

producerende cellen is belangrijk om te komen tot verbeterde therapies voor 

muizen

184



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Evaluatie van Rooibos thee afkomstige stoffen in de bescherming van insuline 

producerende beta cellen

2019-Q4-044

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

20/12/2019

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project. 

21/12/2019-21/12/2022

suikerziekte, insuline producerende beta cellen, betacel bescherming, Rooibos thee 

afgeleide stoffen

ja

neen

We maken gebruik van ratten aangezien we de resultaten willen vergelijken met een 

eerder gebruikt alternatief proefbuismodel, namelijk de insulineproducerende beta 

INS1E cellijn. We zouden ook graag onze resultaten vergelijken met de resultaten die 

bekomen zijn van ratexperimenten uit onze samenwerkingen. De rat is ook een zeer 

relevant diermodel voor de mens.

De proefdieren worden dagelijks opgevolgd voor hun algemeen welzijn. Hun 

gezondheidsstatus wordt dagelijks genoteerd in een logboek. We letten hierbij op 

verschillende punten: algemene vertoning/welzijn, gedrag, lichaamsgewicht, enz. We 

maken ook gebruik van een scoreblad om te bepalen of een humaan eindpunt wordt 

neen

neen

neen

Dit is een terminaal experiment waarbij de ratten een overdosis slaapmiddel toegediend

krijgen, waarna men de alvleesklier verder gebruikt voor proeven in het labo. Er zijn

geen bijkomstige negatieve effecten aangezien in het proefdier zelf niets wordt

toegediend. De verwachte graad van ernst voor de dieren is dus terminaal. Het welzijn

van de dieren zal wel dagelijks opgevolgd worden vanaf hun aankomst in de

proefdierfaciliteit tot de start van het proefbuis experiment. 

Er zijn alternatieve methoden beschikbaar voor het bestuderen van de bescherming

van insuline producerende bètacellen. Hiervoor maakten we reeds gebruik van de

insulineproducerende beta INS1E cellijn die afkomstig is van de rat. We hebben reeds

onze proeven op deze cellijn gedaan en de resultaten zijn gunstig om dit in een meer

relevanter model te bestuderen. Daarvoor kiezen we voor de rat, ook omdat we onze

resultaten uit de alvleesklier dan kunnen vergelijken met onze resultaten in de

insulineproducerende beta INS1E cellijn. 

We weten uit voorgaande studies de opbrengst van het aantal cellen uit één

alvleesklier. Uit voorgaande studies is ook gebleken hoeveel hoogwaardig RNA en eiwit

nodig is om een goede analyse te kunnen uitvoeren. Op basis van deze informatie werd

het minimum aantal ratten berekend. Dit werd onderbouwd door statische

berekeningen.  

Het doel van ons onderzoek is om nieuwe stoffen te vinden die de insuline

producerende bètacellen kunnen beschermen tegen bètaceldood. De moleculen waarop

we ons momenteel concentreren werden oorspronkelijk ontdekt in thee aftreksels van

de Rooibos plant. Deze plant groeit enkel in een bepaald gebied van Zuid-Afrika. Hieruit 

Het project wordt uitgevoerd om het precieze mechanisme dat achter de bètacel

bescherming schuilt te achterhalen, zodat deze stoffen in aanmerking kunnen komen

als experimentele behandeling. Dit basisonderzoek zal er mogelijk toe leiden dat nieuwe

geneesmiddelen worden ontwikkeld. Deze stoffen kunnen dan als nutriënt of in

combinatie met huidige geneesmiddelen worden gebruikt. Dit zou diabetes mogelijks 

Rat

251 ratten



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

2019-Q4-045

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar de bortezomib stimulerende activiteit van CPDv2 in het 5T33MM 

muismodel. 

Niet-technische titel van het project

01/11/2019-01/11/2022

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alle personen betrokken bij de behandeling van de dieren zijn speciaal opgeleid voor 

deze taak en hebben de nodige competenties. Muizen die terminaal ziek zijn vertonen 

verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Wanneer de 

humane eindpunten bereikt worden (tekens van verlamming en gewichtsverlies) 

neen

neen

neen

Muizen worden ingespoten met myeloom kanker (5TMM) cellen aan het begin van het

experiment, dit geeft minimaal lijden. Het inspuiten van de behandelingen gebeurt op

regelmatige basis, wat matige pijn geeft.

Vanaf de dag van injectie met de 5TMM kanker cellen zullen de muizen de multipel

myeloom kanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de muizen

hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (ernstig lijden). In dit stadium of bij 

We zagen reeds op celcultuur gebaseerde experimenten beloftevolle anti-myeloom

effecten wanneer velcade gecombineerd werden met ons nieuw geneesmiddel. Het is

echter noodzakelijk dat deze resultaten ook uitgetest worden in een levend organisme

aangezien de beenmerg omgeving waarin MM ontwikkelt ook een effect heeft op het

gedrag van de tumor en dit niet in een celcultuur kan nagebootst worden. Het 5TMM

myeloom muismodel is een gevalideerd model om testen uit te voeren. Momenteel zijn

er geen andere myeloom modellen bestaande uit lagere diersoorten beschikbaar die

deze studie mogelijk maken.

We beperken het aantal muizen tot een minimum. Individuele mechanismen worden

zoveel mogelijk in vitro bestudeerd. In vivo proeven in muizen worden enkel

ondernomen als er voldoende in vitro effecten zijn waargenomen. Verdere

vermindering wordt gegarandeerd door na euthanasie, overschot weefsel of andere

organen door te geven aan derden.

Multipel myeloom (MM) is een bloedkanker die 25000 nieuwe patiënten per jaar in de

EU treft. Totnogtoe is deze kanker ongeneeslijk. Daarom is er nood aan verder

onderzoek om nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken alsook de MM biologie

beter te begrijpen. Ons labo onderzoekt de MM biologie in de 5TMM myeloom 

Velcade, revlimid en melphalan zijn chemotherapeutica die standaard gebruikt worden

voor de behandeling van alle patiënten met multipel myeloom. Echter, ondanks de

initieel goede response van de tumorcellen op de behandeling, hervallen de meeste

patiënten onvermijdelijk. Dit project zou in de toekomst kunnen leiden tot het

voorkomen van herval en dus een betere behandeling van myeloom patiënten en 

muis

180 muizen 

Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met de menselijke vorm van 

myeloomkanker. Bovendien is dit één van de weinige modellen met een intact 

immuunsysteem. Het is reeds gevalideerd geweest in verschillende publicaties.

Multipel Myeloom, muismodel

ja

ja

neen

neen

neen

25/10/2019

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project of de experimenten.



Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, 

niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal dieren ?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

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

dieren ?
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.

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.

Niet-wetenschappelijke titel van het project
EU-RL FMD : Activiteiten van het EU-RL voor mond- en klauwzeer (FMD)

2019-Q4-056

neen

10/12/2019

Projectduur (begin- en einddatum) 6/1/2020 - 5/1/2025

Ja :

- Tussentijdse evaluatie (middenproject) : 01/07/2022

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
mond- en klauwzeer, FMD, vaccinatie, referentiesera

neen

ja

neen

neen

neen

Geïnfecteerde, niet-gevaccineerde dieren kunnen voornamelijk blaasachtige (vesiculaire) letsels

ontwikkelen op de lippen en tong, in de mondholte en t.h.v. de hoeven. Deze letsels zijn pijnlijk

doch helen snel. Omwille van de bioveiligheidswetgeving dienen geïnfecteerde dieren humaan

geëuthanaseerd te worden en de karkassen afgevoerd voor destructie.

Voor de productie van referentiesera en standaardsera dienen dieren gevaccineerd en/of

geïnfecteerd te worden. Voor de finale evaluatie van vaccins (en antivirale middelen) geldt een

dierproef als de gold standard.

De vaccinatieproeven worden uitgevoerd zoals deze beschreven zijn in de Europese

Pharmacopee en de OIE Terrestrial Manual. Referentiesera en standaardsera worden gebruikt

tijdens in vitro methoden waarbij slechts een zeer kleine hoeveelheid serum per keer gebruikt

wordt.

De proeven worden uitgevoerd in de voornaamste natuurlijke gastheren, namelijk runden en 

varkens die gehuisvest worden in aangepaste stallen conform de wetgeving. De dieren worden 

klinisch opgevolgd en er worden humane eindpunten gebruikt om pijn te minimaliseren.

neen

neen

Mond- en klauwzeer (FMD) is een zeer besmettelijke ziekte van evenhoevige dieren die mede

door handelsbeperkingen aanleiding geeft tot grote economische schade en het preventief

ruimen van gevoelige dieren in de nabijheid van infectiehaarden. Om de gevolgen van een

uitbraak van FMD te beperken is het noodzakelijk om de uitbraak zo vroeg mogelijk te

detecteren. Hierom werd Sciensano samen met ANSES (Frankrijk) aangesteld als Europese Unie

referentielaboratorium voor FMD. De bedoeling hiervan is om maximale support voor de

diagnostiek en bestrijding van FMD te geven aan de nationale referentielaboratia (NRL) en

autoriteiten in de EU.

Door de productie en ter beschikkingstelling van referentiesera zullen NRL sneller een correcte

diagnose van FMD kunnen maken; Door de evaluatie van vaccins zal in het geval van een

uitbraak van FMD het aantal preventief geruimde dieren verminderd worden; Door de productie

van standaardsera voor in vitro methoden zullen minder dierproeven uitgevoerd moeten

worden; Door de evaluatie van antivirale middelen zal mogelijk in het geval van een uitbraak van

FMD het aantal preventief geruimde dieren verminderd worden.

runderen en varkens, eventueel schapen en geiten

maximum 100 dieren per jaar



Titre non-technique du projet

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique

Durée du projet (date de début et de fin)

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) 

et dans quel délai

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé

ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non 

utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues

scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques

concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler

de ce projet (quelles avancées de la la science pourraient-

elles être attendues ou comment les humains, les animaux

ou les plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000

caractères maximum)

 

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont

les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de

gravité probable ou attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)

modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu

égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Le bien être des animaux sera évalué quotidiennement par examen visuel, à partir de la période 

de quanrantaine et jusqu'à la fin de l'étude. Les poulets présentant des signes cliniques de 

lésions physiques pendant la période de quarantaine seront euthanasiés. Après l'infection avec 

le virus, les animaux présentant des signes cliniques de la MD et atteignant les points limites 

définis par la grille de score préalablement établie seront euthanasiés par un personnel 

compétent. 

Poulet, White Leghorn

57

Le stress, la douleur et/ou les lésions induites par l'infection des poulets avec GaHV-2 sont

estimés sévères. Le stress, la douleur et/ou les lésions induites par la récolte de sang à partir de

la veine brachiale sont estimés légers. Les poulets survivants à l'infection avec une souche très

virulente de GaHV-2 seront euthanasiés 42 jours après l'infection initiale. Les poulets infectés et

présentant des signes cliniques de la MD (paralysie, ...) seront, quant à eux, euthanasiés pendant

l'expérience. 

Le GaHV-2 et son hôte naturel, le poulet, représente un modèle homologue idéal pour étudier la

lymphogénèse induite un herpèsvirus. Il constitue un modèle sur petit animal bien défini avec

une cinétique d'induction et de progression de la maladie fiable. Par ailleurs, il offre la possibilité

d'étudier l'oncogénèse en temps réel dans un système hôte-virus naturel. Ainsi, l' interaction

hôte-pathogène ne peut être reproduite hors de ce système. 

Le nombre d'animaux utilisé a été déteminé à partir d'un calcul statistique prédisant l'obtention

d'un résultat statistiquement significatif à partir d'un nombre minimum d'animaux. La

comparaison statistique sera réalisée entre le groupe d'animaux infectés avec le virus portant la

mutation E2E3 et le groupe infecté avec le virus sauvage. 

Le poulet est l'hôte naturel de GaHV-2. L'espèce utilisée dans cette étude, B13/B13, est connue 

pour être très sensible à l'infection par le virus. Par là même, cette espèce est la plus pertinente 

pour mieux comprendre les propriétés réplicatives, pathogéniques et oncogéniques de ce virus, 

mais également des herpèsvirus en général. Ainsi, notre étude permettra d'explorer l'implication 

putative des sites de liaison à c-myc localisés au niveau du promoteur de la sous-unité ARN de la 

télomérase virale dans le processus de tumorigénèse. 

La maladie de Marek (MD), hautement contagieuse chez les poulets, possède un lourd impact

économique dans le secteur de l'élevage des volailles. En outre, cette maladie constitue un

modèle très précieux pour améliorer les connaissances permettant d'expliquer le lien entre

"infection virale à herpèsvirus" et "développement de tumeurs". La santé humaine (lutte contre

le cancer) et la santé animale (amélioration du contrôle de la maladie de Marek) bénéficieront

des recherches menées dans ce projet.  

Oui, 2 mois après la fin du projet : 31/05/2020

modèle animal, herpèsvirus oncogène, poulet, télomérase, méthylation de l'ADN

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Les mécanismes précis qui expliquent que certaines infections virales chez l'humain aboutissent

à des cancers ne sont pas élucidés. Les connaissances dans ce domaine de la cancérologie sont

essentielles pour améliorer la compréhension du développement des tumeurs et ouvrir la porte

à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Ce projet vise à étudier la régulation de l'expression

d'un gène essentiel au développement des lymphomes viro-induits. Il s'agit du gène exprimant

une sous-unité de la télomérase, une enzyme réactivée dans 85 % des cancers humains. Nous

nous intéressons au processus de la méthylation de l'ADN et au rôle que cette méthylation joue

dans le contrôle de l'expression de la télomérase. 

42 jours (31/01/2020 au 13/03/2020)

2019-Q4-057

Modulation de l'expression génétique d'un facteur essentiel au développement des lymphomes 

viro-induits dans un modèle animal 

16/12/2019



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-technische 
samenvattingen van de 
bijgewerkte projecten van 

het vierde kwartaal van 
2019 



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les 

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux 

Amendement OK du 9/10/2019 

oui immédiatement après les dernières expériences

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-008

Le lapin semble un bon compromis pour cette étude. Sa taille permet en effet de réaliser

l'intervention avec des mesures de l'ordre de 4mm pour les greffes de matrice et les

lésions cartilagineuses. Une espèce animale plus petite ne permettrait pas de réaliser

cette intervetion, les tailles des lésions à réaliser seraient infra-millimétriques. Une

espèce animale plus grande poserait des problèmes de logement vu le nombre de

sujets necessaires. D'autres part, d'autres études réalisées sur le lapin et les lésions

cartilagineuses montrent que cette espèce est un sujet idéal dans ce domaine. Les

chirurgies seront réalisées sous anesthésie générale pour éviter les douleurs aux

animaux et ceux ci bénéficiront d'antalgiques en systématique en post opératoire durant

les 48h premières heures. Par la suite, les antalgiques seront administrés en fonction

des douleurs de l'animal.

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la localisation de cellules souches injectées dans le genou.   

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Non

Non

Non

Une opération du genou sera réalisée pour créer une lésions cartilagineuse au niveau

de la trochlée (zone non portante). Cette lésion sera comblée par la matrice et des

cellules souches de moelle osseuse. Les conséquences sur les animaux seront une

douleur modérée et une impotence pendant 48h post opératoire du à l'intervention. Les 

Le devenir des cellules dans le cartilage n'a jamais été exploré. Seul le modèle animal in

vivo permet d'explorer cette problématique.

Le choix du nombre d'animaux à été murement réfléchis sur la base d'autre artciles

réalisés sur les lésions cartilagineuses du lapin. Ainsi un nombre de 9 lapins par groupe

experimentaux (2 groupes) et un groupe controle de deux lapins est un nombre

minimum pour un premier travail sur le sujet. 

Ce projet permettra de déterminer le devenir des cellules utilisées pour le traitement des

lésions cartilagineuses du genou : Durée de survie, capacité à se « fixer » aux lésions

articulaires, migration.

Il permettra également de déterminer la méthode optimale pour administrer ces cellules : 

matrice ou injection intra articulaire.

20

Le cartilage articulaire possède une faible capacité à guérir. Les traitements autres que 

prothétiques actuellement disponibles ne permettent pas de produire du cartilage natif et 

04/02/2019 au 04/02/2021

Lésions cartilagineuses; Genou; Biomatéroiaux; cellules souches; cell tracking

Oui

Non

Non

Non

Non

Lapin (New Zeland)



Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique 
2019-Q4-009

Durée du projet (date de début et de fin)

Lactate hypertonique et amélioration de la survie cérébrale après un arrêt cardiaque

Titre non-technique du projet

26/03/2019-26/03/2024

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire, ainsi que les instruments de mesure 

utilisés (comme le massage cardiaque externe automatisé) sont issus de la pratique 

clinique chez l'homme et nécessitent un animal de taille similaire. 

Pendant l'expérience, les animaux seront sous anesthésie générale. Si des signes 

indirects de douleur ou d'inconfort sont suspectés sur la base d'une altération des 

paramètres vitaux, l'anesthésie sera approfondie.

 Non

Non

Non

L'étude sera conduite sous anesthésie générale et il s'agit d'un projet sans réveil.

Aucune souffrance chez les animaux n’est attendue. Les animaux seront euthanasiés en

fin d’étude.

Il n’existe aucune méthode alternative capable de reproduire, même partiellement, la

complexité biologique d’un organisme mammifère soumis aux défaillances d’organes

multiples causées par un arrêt cardio circulatoire.

En tant qu’étude exploratrice d’observation des effets sur le métabolisme cérébral

pendant l’arrêt cardiaque, et du caractère très limité et disparate des protocoles d’études

existants, il n’existe aucune étude animale antérieure de ce type permettant d’évaluer

précisément la taille de l’échantillon nécessaire, notamment à cause de la variabilité du

pourcentage de survie. Si le modèle s'avère efficace, le nombre d'animaux sera revu à la

baisse.

L'arrêt cardiaque et ses conséquences neurologiques représentent un problème majeur

de santé publique. Pendant la réanimation et la phase suivante, une altération du Etudier les effets de l'administration de différentes solutions sur le métabolisme cérébral

ainsi que leur impact sur l’hémodynamique systémique dans un modèle d’ischémie

globale permettrait d’élargir l’indication de la perfusion de solutions riche en lactate à

une pathologie qui touche un grand nombre de patients pour qui nous n'avons

actuellement aucune option thérapeutique En fonction des résultats de cette étude, on 

Porc

60

Arrêt cardiaque; métabolisme cérébrale; neuroprotection; lactate

Non

Oui

Non

Non

Non

09/10/2019 amendement

dans le mois qui suit la fin de la période de validité 
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Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek
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Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

2019-Q4-047

neen

neen

neen

09/12/2015

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project 

9/12/2015- 01/12/2019

P311 leverfibrose

ja

uizen zijn de laagste diersoort die we voor ons leveronderzoek kunnen gebruiken. We

gebruiken transgene muizen waarin het P311 gen uitgeknocked is en wat een ideale

manier is om diens invloed op leverfibrose te bepalen. We kunnen geen analgetica

zoals ketoprofen of opioiden gebruiken om de pijn et bestrijden vermits dit kan

interfereren met onze resultaten. Indien muizen abnormaal gedrag beginnen te

vertonen zullen ze worden geëuthanaseerd worden.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De rol van P311 in de ontwikkeling van leverfibrose

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Reeds uit vorige van onze studies is gebleken dat CCl4 injecties als muismodel goed

reproduceerbaar is en dan we genoeg hebben aan een groep van 5 muizen om

significante resultaten te bekomen.

In dit project willen we de rol van een gen, genaamd P311, nagaan in de ontwikkeling

vna leverfibrose. We hebben reeds in vitro aangetoond dat de afwezigheid van dit gen

de activatie van stellaatcellen (belangrijkste proces dat tot leverfibrose leidt) reduceert.

Vervolgens willen wij mbv P311 knock out muizen de functie van dit gen bepalen 

Dit onderzoek zal ons toelaten de ontwikkeling van leverfibrose en de betrokken genen

beter te verstaan om vervolgens hierop te anticiperen met een gerichte therapie.

muis

170

neen

neen

ja

De controle zullen maar een minieme graag van lijden ondergaan (P1) op het moment

dat solvent geïnjecteerd wordt. De CCl4 muizen zullen een lijden volgens een graad

van matig tot ernstig en na 28dagen worden alle dieren geëuthanaseerd. 

De studie is reeds uitgevoerd in vitro, maar een 2D cultuur van stellaatcellen kan enkel

een indicatie geven van de in vivo situatie. De interactie met hepatocyten en andere

cellen tijdens de ontwikkeling van leverfibrose zullen ons een beter beeld geven van de

realiteit. Verder is de algemene morfologie van de lever en andere organen ook een

belangrijke parameter om te bestuderen.

neen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten 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

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen

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.

2017-Q4-048

De muizen zullen tumoren ontwikkelen gedurende een periode van maximum drie en

acht weken. De graad van ernst van dit effect is niveau P3. De muizen worden

uiteindelijk geëuthaniseerd door middel van CO2 gas.

Ten eerste, aangezien we het effect van de depletie van tumor-geassocieerde

macrofagen willen bestuderen, is in vivo groei van de tumor een eerste vereiste. De pro-

tumorale eigenschappen van TAMs zijn aangetoond en het best bestudeerd in muis,

wat de laagste diersoort is waarin dergelijke studies in detail zijn uitgevoerd. Daarom

werden muizen gekozen als diermodel voor deze studie. Het aantal dieren die gebruikt zullen worden, werd accuraat uitgerekend om overmatig

gebruik van muizen te vermijden. De berekening is gebaseerd op de herhaling van de

experimenten om zo representatieve resultaten te verkrijgen en op het gebruik van

verschillende therapeutische behandelingen en verschillende tumor modellen.

neen

neen

neen

18/02/2015-18-02-2020

macrofagen, tumor, nanobodie, therapie

ja

ja

neen

neen

neen

Niet-technische titel van het project Nanobodie gebaseerde depletie van tumor-geassocieerde macrofagen als nieuwe 

kanker therapie

18/02/2015

Muizen zijn de beste diersoorten die kunnen gebruikt worden voor tumoronderzoek. De

muizen zullen op een humane manier behandeld worden volgens de Belgische

wetgeving omtrent experimentele dierenwelzijn. Het algemene welzijn zal dagelijks

opgevolgd en geannoteerd worden in een dagboek. In geval van ernstige

gezondheidsproblemen (zoals >25% gewichtsverlies en/of tumordiamter >15mm),

zullen de dieren worden geëuthanasieerd met CO2.

Het doel van dit project is om macrofagen die aanwezig zijn in de tumor (TAMs) te

depleteren. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat TAMs bijdragen

tot tumorgroei en metastase. In ons labo hebben we nanobodies ontwikkeld die

specifiek gericht zijn tegen deze pro-tumorale macrofagen. In dit project zullen we 

Het doel van dit project is om een innovatieve therapie te ontwikkeling voor kanker

behandeling. Deze therapie zou voornamelijk toepasbaar zijn in het late en metastase

stadium van de ziekte, wat eigenlijk het meest cruciale stadium is naar overleving van

de patient toe. Deze inovatieve strategie kan nog voordeliger zijn in combinatie met

bestaande therapieën zoals chemotherapie en anti-angiogene therapie. 

2104 muizen 

Muis



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de 

gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of  wetenschappelijke of Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad 

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

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om

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

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

neen

26/01/2018

Ja, binnen 2 maanden na afloop

ja

2019-Q4-049

4 jaar (01/02/2018-30/01/2022)

Leverfibrose, in vitro, alternatieve modellen

Niet-technische titel van het project

In vitro onderzoek naar leverfibrose

De gekozen diersoort is goed beschreven wat betreft chronische leverziekten en

vertegenwoordigt een soort die dicht aanleunt tegen de menselijke pathologie. De dieren

ondergaan geen behandeling en dus worden geen complicaties of invloeden op welzijn

verwacht. Toch zullen ze tijdens hun verblijf in de faciliteit opgevolgd worden op

levenskwaliteit en gezondheidstoesstand. Wanneer deze zichtbaar verminderd zijn, zullen

de muizen gedood worden. 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De opbrengst van 1 isolatie kan door verschillende onderzoekers gebruikt worden voor

verschillende experimenten en geoptimaliseerde technieken laten toe om meerdere

levercelpopulaties te isoleren uit 1 muis.

De meeste studies naar leverfibrose focussen op leverstellaatcel monoculturen, de

bekomen resultaten kunnen helaas niet altijd bevestigd worden in proefdiermodellen en Het ontwikkelen van relevante en betrouwbare in vitro modellen voor lever fibrose kan het

gebruik van proefdieren sterk doen afnemen, en draagt bij aan het 3R principe. 

muis

320 muizen

neen

neen

neen

De dieren zullen maximaal een intraveneuze injectie krijgen in de staartvene, en

vervolgens 2uur later zullen de dieren geeuthanaseerd worden met een overdosis

verdovingsmiddel. We verwachten een ongemak van enkele seconden tijdens de injectie,

maar geen pijn of lijden. De graad van ernst is maximaal mild. Omdat we een vitaal orgaan

als de lever uit de dieren willen isoleren, is het onvermijdelijk de dieren te euthanaseren.

Een mogelijk alternatief zijn humane primaire cellen, maar deze zijn slechts beperkt

beschikbaar door een groot tekort aan donormateriaal. Anderzijds zijn de huidig

beschikbare muis- en menscellijnen niet voldoende representatief voor de primarire cellen

en representeren enkel de fibrotische staat.

ja

neen

neen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

 

2019-Q4-050

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Studie van littekenproducerende cellen in verschillende leverziektes

Niet-technische titel van het project

01/12/2018 - 31/12/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

We gebruiken witte mannetjesmuizen in dit project. Deze muizensoort is het meest 

gevoelig voor ontwikkeling van leverfibrose, waardoor minder lange behandelingen 

nodig zijn. 

De dieren zullen verdoofd worden voor de operatie en pijnbestrijding ontvangen in de 

periode net voor en net na de operatie. De uitvoerende onderzoekers hebben ervaring 

met dit soort procedures en worden bijgeschoold op regelmatige basis. Het gedrag, de 

vacht en het lichaamsgewicht van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd. In hun 

neen

neen

neen

We zullen in dit project 2 ziektemodellen gebruiken. 1) Om vetopstapeling in de lever te

veroorzaken zullen de muizen een speciale dieetvoeding met hoge vetinhoud krijgen in

combinatie met een injectie 1x per week. Dit zal leiden tot matig overgewicht, maar niet

tot andere ongemakken. 2) Het model van leverregeneratie is een operatieve procedure

waarbij een deel van de lever wordt weggenomen. De operatie gebeurt onder algemene

verdoving en de dieren krijgen tijdens en na de procedure 2x per dag pijnstillende 

Het gebruik van muizen is in dit geval noodzakelijk omdat de stellaatcellen in een dier

beïnvloed worden door de andere cellen in de lever en door de bloedstroom. Deze

effecten kunnen nog niet worden nagebootst in alternatieve "proefbuis" modellen.

Door meerdere dieren per groep te gebruiken, zijn herhalingen niet nodig. Door de

procedures te laten uitvoeren door getrainde en bijgeschoolde onderzoekers

verwachten we weinig complicaties en betrouwbare resultaten. Elk dier wordt zo

optimaal mogelijk gebruikt. Per muis worden bloed- en leverstalen afgenomen en

levercellen geisoleerd voor directe analyse. Dit kan uit 1 dier, waardoor we verschillende

parameters kunnen analyzeren.

De lever is een centraal orgaan met levensnoodzakelijke functies en beschadiging van

de lever door alcohol, vetopstapeling, virusbesmetting e.d. leidt tot vorming van litteken

of fibrose. Dit is een nog ongeneeslijke ziekte en levertransplantatie is de enige

oplossing. De cellen die dit litteken produceren zijn belangrijke doelwitten voor therapie 

De modellen die we in dit project gaan gebruiken worden al gebruikt, maar nog nooit

werden de stellaatcellen uit de zieke levers van deze dieren geïsoleerd. Door naar 1

opgezuiverde groep cellen te kijken, kunnen we het process van littekenvorming beter

beschrijven en begrijpen. In volgende stappen zullen we proberen op deze nieuwe

processen in te grijpen met medicatie. Eerst in "proefbuis" modellen voor leverziekte en 

Muizen

70

leverfibrose, litteken, stellaatcellen, metabool syndroom, vetlever, leverregeneratie, 

leverherstel

ja

neen

neen

neen

neen

30.11.2018

Ja, een retrospectieve analyze zal worden uitgevoerd binnen de 2 maanden na afloop 

van de aanvraag



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

2019-Q4-051

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het effect van functionele dysfunctie van residente en gerecruteerde macrofaag 

populaties op de overleving van muizen in de context van glioblastoma hersentumoren.

Niet-technische titel van het project

01/12/2018 - 01/12/2021

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De 

muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en 

immuunreacties. 

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

proefleider en dierenverzorgers. Bovendien worden de muizen tijdens een proef 

minstens dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de 

dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (humane eindpunten) 

neen

neen

neen

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen "glioma"

tumoren ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen pijn hebben of

lijden tijdens de volledige duur van tumorgroei; vandaar dat hieraan een graad van

ernstig aan wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door de

injectie van een overdosis aan verdovende middelen gevolgd door een perfusie. Indien

het verzamelen van de organen niet mogelijk is, zullen de muizen worden opgeofferd 

Deze pilootstudie beoogt volgende vraag te beantwoorden: Hoe beïnvloedt de functie

van hersenmacrofagen (microglia) en monocyt-afgeleide macrofagen de

tumorontwikkeling en de overlevingskansen van de muizen? Om dit te onderzoeken

zullen we een glioma cellijn (GL261) injecteren in twee transgene muisstammen waarin 

Het inhiberen van de tumor-bevorderende eigenschappen van tumor-infiltrerende

macrofagen is een veelbelovende strategie in de behandeling van glioma. De

fundamentele kennis van dit onderzoek kan leiden tot de identificatie van nieuwe

biomerkers/targets en kan tot nieuwe en geoptimaliseerde diagnostische en

therapeutische strategiën leiden. 

muizen

40

Wij willen de gevolgen van tumor nagaan op onder meer overlevingskans van muizen.

Hierbij laten de huidige technologieën het niet toe om alternatieve methodes te

gebruiken. Het spreekt voor zich dat een in vitro model ons niet toelaat om naar

overlevingskansen te kijken. Maar ook in silico methoden bieden geen alternatief, gezien

de variabelen in de interactie tussen de verschillende cellen aanwezig in tumoren niet

gekend zijn. Daarom is een in vivo tumor injectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten bepaald.

kanker, glioblastoma, macrofagen, tumor immuologie, immunotherapie

ja

ja

neen

neen

neen

 30/11/2018

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na de afloop van 

het project.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

2019-Q5-052

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Pilootstudie: karakterisatie van het KPC tumor model en evaluatie van humane 

eindpunten

Niet-technische titel van het project

Begindatum: 1/11/2018 - Einddatum: 1/01/2020

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een minder 

ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens. Verder beschikt 

men over een goede kennis over hun genetica, fysiologie, biologie en gedrag. 

Bovendien is het gebruikte model in deze studie een gevalideerd PDAC-model.

De visualizatie van de tumor zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na 

afloop zullen de muizen opgevolgd worden tot ze ontwaken uit de verdoving.

neen

neen

neen

We zullen tumorgroei induceren in muizen via een injectie in de buikholte. De graad van

ernst voor dit type tumormodel is ernstig. Gebaseerd op de literatuur, zal de duur van

het experiment 13 dagen bedragen. Na het experiment zullen alle dieren opgeofferd

worden via cervicale dislocatie.

Dit project is ter voorbereiding van een project waarin we de rol van systeem xc
-

in

verschillende aspecten van pancreaskanker zullen onderzoeken: de tumorcellen,

cachexie, depressie en angst. Door gebruik te maken van een muis model, kunnen we

de tumor bestuderen in een context die meer overeenstemt met de realiteit. Namelijk, 
Deze pilootstudie is vereist aangezien dit een nieuwe studie betreft en we momenteel

niet over genoeg informatie beschikken. De resultaten van deze pilootstudie zullen in de

toekomst gebruikt worden voor de bepaling van het nodige aantal proefdieren met

behulp van statistiek.

Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van

pancreaskanker en één van de meest agressieve en dodelijke kankers. Het ontbreken

van doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele

van de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor 

We zullen pancreas tumorcellen injecteren in de buikholte van wildtype muizen en

genetisch gemanipuleerde muizen die geen systeem xc
-

tot expressie brengen. We

verkiezen deze injectieroute aangezien deze minimale stress veroorzaakt en we stress

willen vermijden voor de analyses van depressie en angst. Een nadeel van het

injecteren in de buikholte is dat de tumor niet tastbaar is en bijgevolg de tumor 
De gebruikte diersoort is de muis. 

33 muizen

Pancreaskanker, intraperitoneale injectie, humane eindpunten, cachexie, depressie

ja

neen

neen

neen

neen

26/10/2018

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2 

maanden, na het afronden van het project.



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

In-vitro differentiatie van gekweekte muis voorlopercellen tot zaadcellen. 

2019-Q4-053

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

29.11.2019

Ja

01/01/2020-30/09/2022

In-vitro spermatogenese, testikels, 3D groeiplatform, voorlopercellen, zaadcellen

ja

neen

Wij maken gebruik van muizen voor ons onderzoek omdat vele aspecten van de 

teelbalontwikkeling en zaadcelformatie bewaard bleven tussen muis en mens. 

De dieren zullen binnen de zeven dagen na hun geboorte op de meest humane manier 

worden gedood om de testikels vervolgens te collecteren en in te vriezen voor later 

gebruik. Het ongemak van de dieren is dus van kortste duur. 

neen

neen

neen

De enige handeling die met de dieren gesteld zal worden is onthoofding na aankomst in

het animalarium voor orgaancollectie. Dit is de meest humane manier van doding bij

zulke jonge dieren met nog een onderontwikkeld lichaam. 

Adult en voornamelijk immatuur menselijk teelbalweefsel is moeilijk te verkrijgen.

Bovendien werden de meeste successen omtrent zaadcelformatie in een cultuurschaal

geboekt met muizen en zijn daarom een goed startpunt voor deze studie.

In deze studie gebruiken we het minimum van drie herhalingen per studiegroep per

experiment. Wij staan open voor het delen van ons onderzoeksmateriaal met andere

onderzoekers. 

De specialisatie van gekweekte voorlopercellen (stamcellen) tot muiszaadcellen was tot

nu toe enkel mogelijk d.m.v. transplantatie van de stamcellen naar hun natuurlijke

omgeving in het dier zijnde de testikels. Opdat diezelfde specialisatie van de cellen in

een cultuurschaal mogelijk zou zijn, is het cruciaal om de natuurlijke omgeving daar na 

Het gebruik van gekweekte stamcellen uit mens en dier laat individuele technische

handelingen toe en heeft verschillende toepassingen: onderzoek naar de

basismechanismen achter zaadcelformatie kan worden geïmplementeerd als

vruchtbaarheidsbehandeling voor onvruchtbare mannen en worden omgezet naar een

screeningstest voor vruchtbaarheidsverstorende stoffen. Het zou zelfs mogelijk kunnen 

muis

120 muizen



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 

Optimalisatie van het MR protocol voor beeldvorming van konijnenhersenen

2019-Q4-054

je

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

25/10/2019

Ja en dit binnen 2 maanden na afloop van de experimenten

4 maand (van 01/11/2019 tot 29/02/2019)

MR beeldvorming, konijnen, hersenen

neen

neen

De NZW-konijnen gekozen als proefdiermodel doordat ze een gelijkaardige 

schedelanatomie hebben ten opzichte van mensen. De studie zou ook op hogere 

diersoorten, vb varkens of primaten, uitgevoerd kunnen worden maar zijn direct veel 

complexere studies.

Het volledige experiment wordt uitgevoerd onder anesthesie en het enige ongemak of 

neen

neen

neen

Voorafgaand aan de studie zouden we een bloed-analyse willen doen als onderdeel van

het pre-klinisch onderzoek. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd onder algemene

anesthesie en het enige ongemak of stress dat de dieren zullen ondervinden is het

moment waarop ze verdoofd worden. De MR-scans die de dieren zullen ondergaan zijn

pijnloos en brengen geen verdere ongemakken met zich mee.

Voor de studie zijn NZW-konijnen gekozen als proefdiermodel doordat ze een

gelijkaardige schedelanatomie hebben ten opzichte van mensen. Een alternatief

methode om het genezingsproces te bestuderen, na een schedeloperatie waarbij een

deel van de schedel kunstmatig is hersteld, is nog niet beschikbaar.

De voorafgaande studie is er om na te gaan of het wel mogelijk is om MR-scans van de

konijnenschedel te maken waarvan de beeldkwaliteit vergelijkbaar is als deze van

patiënten. Dit is noodzakelijk voor de studie en indien deze kwaliteit niet haalbaar is kan

de studie niet uitgevoerd worden en moeten de konijnen niet onnodig een

schedeloperatie ondergaan.

Een operatie van de schedel is soms nodig bij mensen die een ernstig hoofdtrauma

hebben opgelopen of na een operatie om een hersentumor te verwijderen. Het meest

gebruikte materiaal om de schedel te reconstrueren is PMMA, een plasticachtige

kunststof. Het is een robuust, makkelijk manipuleerbaar en heeft geen effect op de MR-

De studie zou nieuwe materialen kunnen opleveren die betere resultaten oplevert ten

opzichte van PMMA, dat nu de standaard is. Dit is voordeliger voor de patiënten die een

operatie aan de schedel moeten ondergaan na trauma of een hersenoperatie.

De voorafgaande studie is er dan weer om een diagnostische beeldkwaliteit te 

 Nieuw-Zeeland Witte konijnen. 

2 konijnen 



Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie 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, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

2019-Q4-055

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Effect van de darmbacterie Butyricicoccus pullicaecorum op het ontstaan en verloop van 

de ziekte in een muismodel voor multiple sclerose

Niet-technische titel van het project

vanaf 1-7-2019 tot 1-7-2021

De muis is de laagste diersoort waarin multiple sclerosis met de klinische verschijnselen 

die lijken op die van de mens kunnen worden nagebootst via het EAE model 

(experimentele autoimmune encephalomyelitis). De inductie van EAE vindt zodanig 

plaats dat de hoogste invaliditeitscore (ernstig lijden) bijna nooit bereikt worden. 

Aangezien er in dit project het toedienen van een ontstekingsremmende bacterie aan 

EAE-muizen wordt onderzocht, is dit model beter geschikt dan andere MS-modellen 

zoals virus- of toxine-geïnduceerd modellen die eerder niet gepaard gaan met 

ontstekingen. 

Aangezien verlamming optreedt na het veroorzaken van EAE zal voedsel en drank 

gemakkelijk toegankelijk gemaakt worden voor de muizen. Muizen die de eerste tekenen 

van verlamming vertonen zullen van diëetgel and hydrogel op de bodem van kooi worden 

voorzien. Verzorging bij urinaire incontinentie is ook voorzien. Om het lijden van de 

neen

neen

neen

Het toedienen van een antibiotica cocktail kan tot licht gastro-intestinaal ongemak leiden

bij de muizen. Voor het toedienen van bacteriën of PBS-oplossing wordt gebruik

gemaakt van sondevoeding, wat tot een lichte graad van ongemak kan leiden. Het

veroorzaken van EAE en ontwikkeling van EAE-symptomen (o.a. verlamming) kan leiden

tot matig en ernstig lijden . Zodra een score van 4 wordt behaald op de EAE-schaal (=

verlamming achterste poten en mogelijke verlamming voorste poten) worden de muizen 

Omdat de functies die de darmflora vervult heel breed en complex zijn, is het nodig om

een in vivo model (hier dus een muis) te gebruiken. Dit project onderzoekt het effect van

het toedienen van een niet-ziekteverwekkende bacterie aan een ziekte-model op het

ziekteverloop, wat niet onderzocht kan worden met in vitro (bv. gekweekte cellen)

toepassingen. Ook kunnen de symptomen van de ziekte MS niet worden waargenomen

met alternatieven voor dierproeven. 

Het geschatte aantal muizen voor deze studie is gebaseerd op een statistische analyse

en een literatuurstudie van gelijkaardige experimenten. Deze statische analyse werd

gemaakt in samenwerking met een biostatisticus om ervoor te zorgen dat tijdens dit

experiment het minimum aantal muizen gebruikt zullen worden om onze

onderzoeksvraag te beantwoorden.

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het zenuwstelsel waarvan de oorzaak

onbekend is. De darmflora (bacteriesamenstelling) zou een rol kunnen spelen bij MS,

aangezien een ongebalanceerde darmflora al meermaals is vastgesteld bij patiënten met

MS. Het oorzakelijk verband tussen deze samenstelling en het verloop van de ziekte is 

Het EAE muizen model is niet geheel vergelijkbaar voor alle aspecten van MS bij de

mens, maar de ontstekingsprocessen waar de te testen bacterie op aangrijpt zijn wel

aanwezig in dit diermodel. Resultaten uit deze studie zouden kunnen dus leiden tot

nieuwe behandelingsmethodes voor MS, als het oorzakelijk verband tussen de darmflora

samenstelling en het verloop van de ziekte wordt vastgesteld. 

Muis 

55 44 muizen

neen

neen

28/06/2019

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Multiple sclerose, experimentele autoimmune encephalomyelitis, Butyricicoccus 

pullicaecorum , gavage

ja

je



Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal dieren ?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

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

dieren ?

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.

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.

Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdier model beschikbaar voor

schapenpokkenvirussen. Om het beschermingspotentieel van de vaccins te bepalen aan de

hand van serologische pararmeters na vaccinatie is momenteel niet mogelijk omdat: 1) het

ontbreken van gegevens; 2) capripokken zijn immunosupressief waardoor antilichamen niet

altijd aantoonbaar zijn

Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de wereldorganisaite voor

diergezondheid en op eigen data uit vorige proeven met capripokken.

Schapen en geiten zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is een dagelijkse 

en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig 

dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden. 

neen

Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding van schapenpokken in

Europa, is er nood aan een efficiënte bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en veilig

vaccin. De data betreffende doeltreffendheid en neveneffecten die momenteel beschikbaar

zijn, berusten op veldgegevens waarbij de contributie van verschillende variabelen niet gekend

is wat een aanbeveling van een vaccin moeilijk maakt. Het voorgestelde werk heeft als doel de

efficaciteit en veiligheid van schapenpokken vaccins te evalueren voor mogelijk gebruik in de

EU.

Het onafhankelijk evalueren van beschikbare vaccins tegen schappenpokken zal toelaten een

meer geïnformeerde keuze te maken voor een efficiënt en duurzaam vaccin voor mogelijk

gebruik in de EU. Dit is een essentiële stap in de ontwikkeling van een bestrijdingsstrategie

waarbij dierenwelzijn (duurzame bescherming) en efficiëntie hand in hand gaan. Daarnaast

zullen de verkregen stalen binnen dit project kunnen worden aangewend voor het

oppuntstellen van diagnostische testen aangaande schapenpokken.

schapen (ovis aries), geiten (Capra aegagru)

44 schapen en 44 geiten

Om een inschatting te maken is het belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende

groepen dieren in deze studie. De controle-dieren (8 per vaccin test) worden geïnfecteerd met

schapenpokken. Schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts,

ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. De

grootste groep (14 dieren per vaccin test) van dieren, wordt eerst gevaccineerd alvorens te

worden geïnfecteerd. De vaccins die gaan gebruikt worden zijn commercieel beschikbaar

waardoor er een zekere vorm van bescherming mag aangenomen worden. Hierdoor zal de

ernst van de pijn/stress lager zijn, al is deze niet specifiek in te schatten. Aangezien het om

geattenueerde vaccins gaat, wordt er verwacht dat de gevolgen van vaccinatie minder zwaar

zullen zijn dat deze voor de dieren geïnfecteerd met de virulente stam (controle-dieren), maar

deze zijn niet specifief in te schatten. 

De dieren worden dagelijks klinisch opgevolgd: Evaluatie van de algemene toestand van het dier

door visuele inspectie, uitwendige controle en registratie van de eet- en drinklust, rectale

temperatuur, vorming van letsels (noduli en zwellingen) op huid en mucosae, opzetting van

lymfeknopen, ademhaling, lethargie, neusvloei, speekselvloei, oogvloei, uitvloei, mest.

Euthansaie zal gebeuren volgens de standaardmethode beschreven in de betreffende standaard

operating procedure (SOP).

Niet-wetenschappelijke titel van het project Evaluatie van doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tegen schapenpokken in kleine 

herkauwers

2019-Q4-058

neen
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Revision : 26/11/2019

Projectduur (begin- en einddatum) 13 juni 2019 2019 - 31 december 2020

Ja :

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2021

Schapenpokken, vaccinstudie,  schapen, geiten

neen

ja

neen

ja

neen

neen



Titre non-technique du projet

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique

Durée du projet (date de début et de fin)

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) 

et dans quel délai

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé

ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non 

utilisés dans d'autres expériencesDecrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues

scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques

concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont

les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de

gravité probable ou attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)

modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu

égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Les animaux seront endormis à l'isoflurane avant chaque injection et prise de sang. 

Cavia porcellus

144

Les effets négatifs sur les animaux seront modérés. Ces effets seront principalement induits par

les immunisations et les prises de sang.

Dans ce projet, nous évaluerons des réponses immunes induites par un vaccin qui pourra

potentiellement etre utilisé pour prévenir l'infection par Mycobacterium tuberculosis (la

bactérie qui cause la tuberculose). A' ce stade, ce type d'études ne peuvent être réalisées que

dans des modèles animaux. 

Nous utiliserons 6 cobayes par groupe. Ceci est le minimum requis pour pouvoir observer des

variations statistiquement significatives entre les différents groupes

Les souris ne possédant pas le récepteur CD1b nécessaire à l'induction des réponses T non 

conventionnels, nous avons porté notre choix sur les cobayes. 

Developper un nouveau vaccin contre la tuberculose qui aurait une meilleure efficacité en

comparaison avec le vaccin Bacille de Calmette-Guérin (BCG) actuellement administré. En effet,

le vaccin BCG est peu efficace pour la prévention de la forme pulmonaire de la tuberculose chez

l'adulte. La tuberculose reste de nos jours un problème majeur de santé publique. Chaque

année, environ 9 millions de personnes developpent la tuberculose et 1.5 millions d'individus

meurent de cette maladie contagieuse. 

Oui, l'analyse rétrospective sera introduite 1 mois après la fin du projet

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

L'objectif de ce projet est d'analyser les réponses immunes induites par des formulations de

vaccin anti-tuberculeux contenant un antigène lipidique et un antigène protéique. Ceci dans le

but d'induire à la fois des réponses immunitaires des lymphocytes T conventionnels mais aussi 

15 Janvier 2018 - 31 Décembre 2020

2019-Q4-059

Analyse de la réponse immune induite par un nouveau vaccin contre la tuberculose dans un 

Oui

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/03/2021


