
1

       PRIMATEN VOOR BIOMEDISCH ONDERZOEK

           Beantwoording adviesaanvraag
         d.d. 8 december 2000 minister OCenW



2

INHOUD

Samenvatting 3

Summary 5

1. Biomedische wetenschap in zijn algemeenheid en de volksgezondheid 7
in het bijzonder is gebaat bij onderzoek aan niet-humane primaten.

2. Onderzoek met chimpansees alleen in geval van calamiteiten. 7

3. Twee afzonderlijke functionele entiteiten: primatenfaciliteit en onderzoeksgroep. 8

4. Puntsgewijze beantwoording van de vragen van de minister. 11

Bijlagen:

I. Brief d.d. 8 december 2000,  minister Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

II. Samenstelling KNAW-Primatencommissie. Lijst met geraadpleegde deskundigen.

III. Geraadpleegde literatuur.

IV. Tabellen 1 t/m 4



3

SAMENVATTING

Het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk huisvest meer dan 1600 dieren,
waaronder Oude en Nieuwe Wereld apen en chimpansees. Het instituut is betrokken bij fundamenteel
en toegepast medisch onderzoek en werkt samen met universiteiten en industrie in binnen- en
buitenland.

Bij de verzelfstandiging van het Primatencentrum TNO in 1995 werd besloten dat het BPRC tot taak
zou krijgen te dienen als een faciliteit voor onderzoek ten behoeve van wetenschap en maatschappij.
Het ministerie van OCenW nam een deel van de financiering op zich. De rest van de financiering zou
betrokken worden uit Europese projecten en onderzoek op contractbasis.
De opzet van het BPRC en de wijze van financiering bleken in de loop van de jaren niet toereikend om
recht te doen aan zowel de onderzoektaken van het BPRC als de adequate verzorging en huisvesting
van de primaten.

Voor het verbeteren van de huisvesting vanuit de optiek van dierenwelzijn heeft de minister van
OCenW in oktober 2000 een eenmalige toezegging van 15 miljoen gulden gedaan. Daarnaast wil de
minister een besluit nemen over eventuele structurele financiering na 2000. De Boer & Croon
onderzoekt momenteel in opdracht van de raad van toezicht van het BPRC de financiële en
strategische consequenties van diverse opties.

De minister acht het voor de besluitvorming van essentieel belang dat inzicht wordt gegeven in de
noodzaak van het primatencentrum voor biomedisch onderzoek in het algemeen en de
volksgezondheid in het bijzonder. Hiertoe ontving de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) op 8 december 2000 een adviesaanvraag (zie bijlage I).
De commissie die door de KNAW voor het uitbrengen van dit advies is ingesteld (zie samenstelling in
bijlage II), heeft voor haar gedachtenvorming gebruik gemaakt van de deskundigheid van
vooraanstaande nationale en internationale onderzoekers (bijlage II). Verder heeft zij een site visit aan
het BPRC gebracht en had zij de beschikking over relevante documenten (bijlage III) en
cijfermateriaal (bijlage IV).
De visie van de commissie sluit goed aan bij het in februari 1999 verschenen advies van de Raad voor
Gezondheidsonderzoek (RGO) over het maatschappelijk belang van het BPRC voor het biomedisch
onderzoek in het algemeen en de volksgezondheid in het bijzonder.

Bij de totstandkoming van het oordeel van de commissie hebben primair argumenten van
wetenschappelijke en ethisch-maatschappelijke aard een rol gespeeld. Om de wetenschappelijke
kwaliteit en beschikbaarheid van onderzoek aan niet-humane primaten te waarborgen, heeft de
commissie het nodig geacht om ook bestuurlijke aanbevelingen te doen. Verder heeft de commissie
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onderzoek aan chimpansees, en aan andere (kleinere) niet-
humane primaten.

De commissie is van mening dat onderzoek aan chimpansees slechts toelaatbaar is wanneer er een
ernstig gevaar voor de volksgezondheid dreigt en aannemelijk wordt gemaakt dat proeven met
chimpansees deze dreiging kunnen afwenden of het aantal slachtoffers in belangrijke mate kunnen
reduceren (de bedreigende infectieziekte veroorzaakt door het hepatitis C virus is hier een voorbeeld
van). Bij calamiteiten voor de volksgezondheid zal het gaan om grensoverschrijdende aandoeningen
met een epidemisch karakter. De commissie is van mening dat de relatief kleine chimpanseekolonie in
Nederland hier geen belangrijke bijdrage aan zal kunnen leveren, omdat in voorkomende gevallen naar
de V.S. zal worden uitgeweken. De commissie beveelt daarom aan de huidige chimpanseekolonie van
het BPRC af te bouwen. De commissie is van mening dat lopend onderzoek aan het hepatitis C vaccin
binnen 3 jaar moet worden afgerond.
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Voor de nu reeds aanwezige chimpansees zijn in de toekomst tenminste twee typen voorzieningen
vereist:
1. een speciale afgeschermde huisvesting voor de chimpansees die drager zijn van voor de mens zeer

pathogene virussen,
2. een reservaat en/of dierentuin voor de gezonde chimpansees.

Het beheer van, het toezicht op en de verzorging van de chimpansees dient plaats te vinden door een
separaat gefinancierde organisatie-eenheid (mogelijk een zelfstandige rechtspersoon), zodat het BPRC
niet rechtstreeks met deze taak wordt belast. Om deze voorzieningen te realiseren is structurele
financiering een vereiste. De commissie vindt dat deze structurele financiering een
verantwoordelijkheid is van de Nederlandse en Europese overheden, eventueel bijgestaan door non-
profit instellingen.

Wat betreft onderzoek aan kleinere niet-humane primaten is de commissie een andere mening
toegedaan. De biomedische wetenschap in zijn algemeenheid en de volksgezondheid in het bijzonder
is gebaat bij handhaving van een primatenfaciliteit. Zowel voor de bestudering van de pathogenese van
een groot aantal (infectieuze) ziekten als voor studies naar transplantaatoverleving en chronische
aandoeningen zijn goed getypeerde primaten van groot belang (bijlage V).

Om de toegankelijkheid van een primatenfaciliteit voor Nederlandse onderzoekers te vergroten en om
de financieringstrajecten transparant te krijgen, dient volgens de commissie de facilitaire functie van
het BPRC als entiteit te worden ontkoppeld van de onderzoeksgroep, overigens zonder deze
activiteiten fysiek te scheiden. De commissie acht het van groot belang dat de wetenschappelijke
expertise die de onderzoeksgroep van het huidige BPRC heeft, maximaal gestalte krijgt. Daarvoor
dienen voorwaarden geschapen te worden. Inbedding in een universitaire setting is een geschikte optie.
In  de hoogwaardige primatenfaciliteit dient, zowel in wetenschappelijk als ethisch-maatschappelijk
opzicht, voldoende deskundig personeel aanwezig te zijn. De overheid dient voor het onderhoud en
beheer van deze complexe en kwetsbare werkplaats zorg te dragen, door een structurele financiële
dekking te garanderen. Om Nederlandse wetenschappelijke instellingen de mogelijkheid te geven om
kostbaar onderzoek met primaten uit te voeren, dienen de overheadkosten van de faciliteit voor deze
instellingen niet (volledig) doorberekend te worden. Voor het gebruik van de faciliteit door bedrijven
zullen wel de volledige kosten in rekening gebracht moeten worden. Daarnaast stelt de commissie
voor dat projectvoorstellen van Nederlandse academische onderzoekers ingediend kunnen worden bij
een te creëren NWO-subsidiefonds. Daaruit kunnen middelen voor gebruik van de primatenfaciliteit
BPRC worden toegewezen na een toetsing op wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke
relevantie.

Concluderend wordt de minister van OCenW gevraagd de financiële verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor (a) de basisfinanciering van de facilitaire en de onderzoeksfunctie van het
primatencentrum, (b) het bij NWO in te stellen fonds voor in het primatencentrum te verrichten
onderzoek en (c) de huisvesting en verzorging van de uit te plaatsen chimpanseekolonie.
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SUMMARY

The Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk, the Netherlands, houses more than
1,600 non-human primates, including Old and New World monkeys and chimpanzees. The Centre is
engaged in fundamental and applied medical research and collaborates with universities and industry
in the Netherlands and abroad.

When the Centre (now BPRC), formerly a division of the Netherlands Organisation for Applied
Scientific Research TNO, became autonomous in 1995, it was assigned the task of serving as a
research facility working for the benefit of both science and the community. The Dutch Ministry of
Education, Culture and Science (OCenW) assumed responsibility for part of the funding, with
additional funding having to be raised from European projects and contract research.
Over the years the organisation and method of funding of the BPRC have proved inadequate to permit
the Centre to carry out its research mission and provide proper care and accommodation for the
primates.

The Minister of Education, Culture and Science granted the BPRC a one-off subsidy of NLG 15
million in October 2000 to improve animal welfare, and indicated that he would make a decision on
possible structural financing after 2000. Boer & Croon Consultants are currently conducting a study
for the BPRC supervisory board to assess the financial and strategic consequences of a range of
options.

The Minister believes that it is essential that any decision be based on a clear understanding of the
relevance of the BPRC for biomedical research in general and public health in particular, and on 8
December 2000 submitted a request for recommendations to the Royal Netherlands Academy of Arts
and Sciences (KNAW). KNAW set up an expert committee chaired by professor Anton Berns to
prepare this advisory report. In formulating its recommendations the committee drew on the expertise
of leading national and international researchers, visited the BPRC and studied relevant documents.
The view formed by the committee is in line with the recommendations of the Advisory Council on
Health Research (RGO), which were published in February 1999, concerning the importance of the
BPRC for biomedical research and public health.

In formulating its view, the committee was guided primarily by scientific and ethical arguments.
However, the committee also felt it necessary to make recommendations regarding the desired
organisational structure of the BPRC with a view to safeguarding the scientific quality and availability
of research involving non-human primates. The committee drew a clear distinction between research
on chimpanzees and research on other (smaller) non-human primates.

In general, the committee is of the opinion that experiments involving chimpanzees are only
acceptable where there is a serious threat to public health and there are convincing arguments that such
research can avert that threat or reduce the number of victims significantly (the threatened spread of
infectious disease caused by the Hepatitis C virus is an example of this). Public health calamities are
likely to involve the spread of epidemics across several countries. The committee feels that the large
chimpanzee colony which is maintained by NIH in the United States is much better suited to meet the
international demand for such research than the relatively small chimpanzee colony in the
Netherlands. The committee therefore recommends the running down and eventual closure of the
chimpanzee colony at the BPRC, and the ending within three years of the current research on the
development of a Hepatitis C vaccine.

Two different types of housing facility will be required for the present members of the chimpanzee
colony:
1. Special secure housing for chimpanzees which are carriers of diseases that pose a serious

danger to humans;
2. A sanctuary and/or zoo for the healthy chimpanzees.
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The management and supervision of these animals should be carried out by a separately financed body
(possibly an independent legal entity), so as to relieve the BPRC of this task. Structural funding is
essential for the creation and maintenance of these housing facilities. The committee believes that this
funding is the responsibility of the Dutch and European authorities, possibly assisted by non-profit
organisations.

With regard to research on smaller non-human primates the committee takes a different view.
Maintaining a primate facility contributes to biomedical science in general and public health in
particular. Research involving well-characterised primates is of vital importance both for the study of
the pathogenesis of a large number of (infectious) diseases and for studies focusing on transplant
survival and chronic disorders.

To improve the accessibility of the BPRC for Dutch researchers and to make the financial processes
more transparent, the committee feels that the service functions and research activities of the BPRC
should be treated as separate entities, though this need not imply a physical separation of the two. The
committee considers it essential that the scientific expertise of the present BPRC research group
should be preserved intact as far as possible, and argues that the necessary conditions for this need to
be created. One possible option would be to embed the research group in a university setting.

This high-quality facility is a complex and vulnerable workplace which requires highly qualified
personnel with expertise in both scientific and ethical issues. The government should provide for the
maintenance and management of this facility by guaranteeing adequate structural funding. To enable
universities and other non-profit research institutions to carry out expensive research on primates, the
facility should not be required to charge on the full overhead costs to these bodies. The business
community, however, should be charged the full costs. In addition, the committee suggests that Dutch
academic research proposals in which primates from the BPRC primate facility are to be used should
be able to apply for grants from a specially created subsidy fund to be operated by the Netherlands
Organization for Scientific Research (NWO). Subsidies would be granted to projects for the use of the
BPRC primate facility following an assessment of their scientific quality and relevance for public
health.
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PRIMATEN VOOR BIOMEDISCH ONDERZOEK.

1. Biomedische wetenschap in zijn algemeenheid en de volksgezondheid in het bijzonder is
gebaat bij onderzoek aan niet-humane primaten.

De RGO schreef in februari 1999 naar aanleiding van het BPRC-rapport ”Het belang van apen als
proefdieren in biomedisch onderzoek” (1998), dat niet zozeer de totale behoefte aan niet-humane
primaten groeit als wel de behoefte aan goed getypeerde  primaten. Een van deze typeringen betreft de
genetische loci die gezamenlijk het major histocompatibility complex (MHC) genoemd worden. Dit is
een zeer polymorf complex wat inhoudt dat de structuur van de eiwitproducten van het MHC per
individu sterk kunnen verschillen. De MHC eiwitten worden op het oppervlak van nagenoeg alle
cellen tot expressie gebracht waar zij betrokken zijn bij de regulatie van het immuunsysteem. Het
MHC speelt dan ook een rol bij onder andere i) afstotingsverschijnselen na orgaantransplantatie en de
werking van immunosuppressieve medicamenten ii) de ontwikkeling van profylactische en
therapeutische medicamenten van infectieuze ziekten waaronder HIV, hepatitis, malaria en
tuberculose en iii) de gevoeligheid voor chronische aandoeningen als multiple sclerose en reumatoïde
artritis. Dientengevolge is onderzoek aan goed getypeerde niet-humane primaten van groot belang
voor voortschreidend inzicht in deze gebieden. De deskundigheid van het BPRC wat betreft de selectie
en fok van MHC-getypeerde primaten voor onderzoek zal dan ook van grote waarde blijven.
Daarnaast is de commissie van mening dat niet-humane primaten van groot belang zijn in het
onderzoek naar de pathogenese van neurodegeneratieve ziekten, waaronder Alzheimer en Parkinson.

2. Onderzoek met chimpansees alleen in geval van calamiteiten

De mens is evolutionair gezien het meest verwant aan de chimpansee. Deze genetische overeenkomst
maakt de chimpansee bij uitstek geschikt voor medisch onderzoek. Deze verwantschap leidt echter
ook tot ernstige bezorgdheid over de ethische aspecten van dit onderzoek, van de kant van zowel
wetenschappers als publiek. De commissie maakt dan ook op grond van ethische motieven een
duidelijk onderscheid tussen onderzoek aan chimpansees, en aan andere niet-humane primaten.

De commissie is van mening dat onderzoek met chimpansees slechts toelaatbaar is wanneer er een
zeer ernstig gevaar voor de volksgezondheid dreigt en aannemelijk kan worden gemaakt dat proeven
met chimpansees de dreiging kunnen afwenden of het aantal slachtoffers in belangrijke mate beperken.
Het RGO-advies van 2 jaar geleden behelsde behoud van tenminste een deel van de
chimpanseekolonie voor onderzoek betreffende malaria, hepatitis C en in mindere mate HIV.
Inmiddels heeft voortschrijdend onderzoek bij malaria en HIV de noodzaak van het gebruik van
chimpansees snel doen afnemen. De commissie is zich er echter wel van bewust dat bij de ernstig
bedreigende infectieziekte veroorzaakt door het hepatitis C virus, het gebruik van een beperkt aantal
chimpansees voor onderzoek wenselijk is. Het onderzoek naar een commercieel vaccin is immers nog
niet afgerond (Nederlandse bedrijven zijn hier niet bij betrokken). Alleen chimpansees blijken met
hepatitis C virus (HCV) te kunnen worden geïnfecteerd en laten ook een beperkte pathologie zien,
waardoor effectiviteit van de vaccinatie kan worden geëvalueerd.
Verder acht de commissie het niet onwaarschijnlijk dat zich in de toekomst nieuwe epidemieën zullen
voordoen, veroorzaakt door nog onbekende ziekteverwekkers, ter bestrijding waarvan onderzoek met
chimpansees noodzakelijk zou kunnen zijn.
De vraag is waar, indien een calamiteit zich zou voordoen, dit type onderzoek moet plaatsvinden. De
commissie is van mening dat bij calamiteiten voor de volksgezondheid het best uitgeweken kan
worden naar de Verenigde Staten, waar de National Institutes of Health (NIH) uitdrukkelijk deze
functie van haar researchkolonie chimpansees al genoemd heeft1.

                                                          
1 In de V.S. is een chimpansee programma opgesteld - Chimpanzee Management Program (CHiMP). Eén orgaan is verantwoordelijk voor
het coördineren van het management en het gebruik van chimpansees die door de overheid beheerd worden (ongeveer 1000 dieren). Het
orgaan is ook verantwoordelijk voor het onderbrengen van dieren die niet langer nodig zijn voor onderzoek.



8

Bij eventuele toekomstige calamiteiten zal het altijd gaan om grensoverschrijdende aandoeningen met
een epidemisch karakter. Oplossingen hiervan zullen een internationale aanpak vereisen. De
commissie verwacht dat de relatief kleine chimpanseekolonie in Nederland hier geen belangrijke
bijdrage aan zal kunnen leveren. De commissie is van mening dat de nog lopende Hepatitis C vaccin-
experimenten met de chimpanseekolonie binnen 3 jaar voltooid moeten worden. De commissie acht
dit goed inpasbaar binnen de termijn die nodig is om uitplaatsing van de chimpansees te
bewerkstelligen. Deze uitplaatsing maakt deel uit van de hieronder voorgestelde
reorganisatiemaatregelen.
Tenslotte kan de commissie zich voorstellen dat er andere doeleinden dan medisch- wetenschappelijke
zijn om een chimpanseekolonie in Europa aan te houden. Hierbij kan gedacht worden aan bescherming
tegen uitsterven, door middel van repopulatieprogramma’s. Het is echter niet aan deze commissie om
hierover een uitspraak te doen.

Reorganisatiemaatregelen

Het BPRC beschikt als enig publiek gefinancierd primatencentrum in Europa over een kolonie van
ongeveer 110 chimpansees. Deze kolonie is opgebouwd uit de chimpansees van de West- Afrikaanse
subspecies (Pan troglodytes verus). De kosten van levensonderhoud van deze dieren leggen een enorm
groot beslag op het budget van het BPRC als geheel, hetgeen de toegankelijkheid van de faciliteit voor
Nederlandse onderzoekers niet ten goede komt. Zowel op financiële als op wetenschappelijke en
maatschappelijke gronden acht de commissie het van belang dat het beheer van de hele groep
chimpansees ondergebracht wordt bij een separaat gefinancierde rechtspersoon. Deze dient zorg te
dragen voor:
1. Goede huisvesting en welzijnsvoorzieningen voor de dieren die drager zijn van voor de mens zeer

pathogene virussen. Deze dieren kunnen niet meer gebruikt worden voor onderzoek en mogen niet
meer in contact komen met gezonde soortgenoten in reservaten en dierentuinen. Aangezien het
ethisch niet acceptabel wordt gevonden om chimpansees te euthanaseren, is het van groot belang
dat voor deze groep dieren een langetermijnvoorziening wordt getroffen. Er zijn voordelen aan
verbonden om deze voorziening in de directe nabijheid van het BPRC te situeren.

2. Voor de gezonde dieren dient gezocht te worden naar uitplaatsingsmogelijkheden in reservaten en
dierentuinen. Indien niet voor alle dieren elders onderdak gevonden kan worden, dient ook voor de
overgebleven dieren een goede leefomgeving gecreëerd te worden.

Voor beide voorzieningen ligt er vanuit maatschappelijk oogpunt een financieringstaak bij de
overheid. De commissie ziet het als een noodzaak dat de overheid de garantie geeft dat er ook in de
toekomst voldoende financiële middelen zijn om de levensstandaard van alle chimpansees op
aanvaardbaar niveau te handhaven. Zij kan hiervoor te zijner tijd zelf zoeken naar alternatieve of
medefinanciering door  bedrijven of non-profit instellingen.

3. Twee afzonderlijke functionele entiteiten: primatenfaciliteit en onderzoeksgroep

Bij de verzelfstandiging van het TNO-Primatencentrum in 1995 werd besloten dat de Stichting BPRC
zou streven naar een gelijke verdeling tussen fundamenteel, toegepast en contractonderzoek. De
financiering zou deels door de Europese Unie (33%), deels door het ministerie van OCenW (33%) en
deels door contractonderzoek (33%) plaatsvinden. Zoals ook
al beschreven in het RGO-advies wordt de toegankelijkheid van de facilitaire functie echter
bekritiseerd. Het gaat dan om de hoge kosten, concurrerende belangen van onderzoekers binnen en
buiten het BPRC en een gebrek aan goede communicatie tussen het primatencentrum en de
universitaire instellingen. De behoefte aan een centrale faciliteit blijft echter onverminderd aanwezig.
Het RGO-advies kwam tot de conclusie dat de onderzoeksfunctie en de facilitaire functie van het
BPRC als twee functionele entiteiten onderscheiden moeten worden. Deze commissie onderschrijft dit
standpunt.
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Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep heeft de afgelopen jaren door middel van publicaties in toonaangevende
tijdschriften bewezen dat zij in staat is tot kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Onder auspiciën van de
KNAW heeft een scientific audit committee in oktober 1998 het BPRC bezocht. Zij concludeert dat de
wetenschappelijke activiteiten en resultaten van het centrum als goed tot uitstekend beoordeeld dienen
te worden.
Ook deze commissie acht het van groot nationaal en mondiaal belang dat de wetenschappelijke
kwaliteit van BPRC-medewerkers behouden blijft. Zij acht hiervoor inbedding in een universitaire
setting door middel van nul-aanstellingen wenselijk. Op die manier zal de groep onderworpen zijn aan
interne en externe kwaliteitsbeoordeling. De financiering van de onderzoekstaak zal dienen te
geschieden uit een daartoe geoormerkt deel van de basissubsidie van het BPRC.
In verband met historische en hedendaagse samenwerkingsvormen met onderzoekers verbonden aan
de Leidse universiteit, lijkt aansluiting bij deze universiteit een goede optie. Ook de Erasmus
Universiteit Rotterdam komt, qua locatie en door de aanwezigheid van een relatief groot aantal niet-
humane primaten, in aanmerking. Een alliantie met beide universiteiten zou eveneens een
mogelijkheid zijn. Deze commissie wil zich niet in meer detail uitspreken over de feitelijke structuur
van de inbedding. Zij acht dit een verantwoordelijkheid van de overheid en het BPRC, zonodig
bijgestaan door de KNAW. De commissie is van mening dat de financiële druk, die voorheen
realisering van bovengenoemde doelstellingen belemmerde, grotendeels wordt weggenomen door de
onderzoeksgroep als entiteit te ontkoppelen van de primatenfaciliteit (en dus ook van de kosten die de
chimpansees met zich meebrengen).

Primatenfaciliteit

De faciliteit zal zorg moeten dragen voor de huisvesting en verzorging van de primaten (n.b. de
chimpansees maken dus geen deel uit van deze faciliteit). Het bewaken van het welzijn en de
gezondheidstoestand van de dieren hoort ook tot haar taak. De faciliteit dient gericht te zijn op
dienstverlening aan derden, waarbij goede service en public relations voorwaarden zijn.
Er bevinden zich op het BPRC nu, naast de chimpansees, Oude Wereld apen (resusapen: Macaca
mulatta en Java-apen: Macaca fascicularis) en Nieuwe Wereld apen (List apen: Sanguinus oedipus
(cotton-top tamarin), penseelapen: Callithrix jacchus (marmoset), uilapen: Aotus trivirgatus en
doodshoofdapen:Saimiri sciureus). Deze kolonies zijn uniek, omdat de dieren getypeerd zijn op
overerfbare polymorphismen van het Major Histocompatibility Complex (MHC). Deze typering is
voor onderzoek in verschillende disciplines van dusdanig belang, dat de commissie van mening is dat
deze kwaliteit de Nederlandse faciliteit een unieke positie geeft en niet verloren mag gaan.
De commissie realiseert zich dat wetenschappelijk medewerkers van het BPRC een unieke
deskundigheid hebben op het gebied van primatenonderzoek. Deze is onmisbaar voor het
instandhouden van een goede faciliteit. Daarom acht de commissie het van belang dat
wetenschappelijk medewerkers van het BPRC naast hun facilitaire taken beschermde tijd krijgen voor
het doen van onderzoek. Deze onderzoeksactiviteiten dienen onderdeel uit te maken van een
universitair programma.
Zowel wetenschappers verbonden aan wetenschappelijke/universitaire instellingen als wetenschappers
verbonden aan de industrie kunnen gebruik maken van de faciliteit, waarbij gestreefd dient te worden
naar de oorspronkelijke verdeling van fundamenteel/toegepast (66%) en contractonderzoek (33%).
Voor het vaststellen van de samenstelling van de kolonie en de omvang van de faciliteit zal, naast
biologische en bedrijfseconomische argumenten, de vraag vanuit onderzoekers en onderzoeksgroepen
een bepalende rol spelen. De uitvoerbaarheid zal echter sterk afhangen van de voor dit onderzoek
beschikbare financiële ruimte. De overheid dient voor het onderhoud en beheer van de faciliteit zorg te
dragen, door een structurele financiële dekking te garanderen.
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Elke onderzoeksgroep die primatenonderzoek wil uitvoeren is zelf verantwoordelijk voor de
financiering daarvan. Voor elk onderzoeksvoorstel dat door onderzoekers ingediend wordt bij de
faciliteit, dienen tevoren de kosten van het primatenonderzoek inzichtelijk gemaakt te worden. De
commissie acht het wenselijk dat de tarieven voor academische instellingen en profit-instellingen
verschillend zijn, waarbij aan profit-instellingen de volledige kosten in rekening worden gebracht.
Verder acht de commissie het van belang dat de Nederlandse overheid jaarlijks een nader te bepalen
geoormerkt budget beschikbaar stelt, waarop onderzoekers door middel van de geëigende kanalen
(NWO) een beroep kunnen doen. Dit om academische onderzoekers voldoende mogelijkheid te geven
het kostbare onderzoek met primaten bij het BPRC uit te voeren. Aan de hand van vooraf gestelde
criteria zullen de beste voorstellen gehonoreerd moeten worden. De omvang van dit geoormerkt
budget moet het doen van fundamenteel onderzoek door wetenschappelijke/universitaire instellingen
mogelijk maken. Overwogen kan worden de door NWO voor de subsidietoewijzing in te stellen
commissie tevens het gebruik van de primatenfaciliteit voor opdrachten van profit-instellingen van
geval tot geval te laten toetsen op wetenschappelijke en maatschappelijke gronden.

Deze constructie levert een aantal voordelen op:
* De faciliteit is toegankelijk voor alle onderzoekers in Nederland, mits zij goede projectvoorstellen

ter tafel brengen.
* Het is uitgesloten dat subsidie van de overheid, bedoeld voor academisch onderzoek, weglekt naar

 bedrijven in of buiten Nederland.
* De omvang van de faciliteit wordt mede bepaald door de vraag van de onderzoekers.
* De hier geboden exclusieve subsidiemogelijkheid voor primatenonderzoek bij het BPRC kan

tevens een stimulans betekenen voor concentratie van thans nog verspreide primatenfaciliteiten in
Nederland.
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4. Puntsgewijze beantwoording van de vragen van de minister:

Puntsgewijs gaat de commissie in op de specifieke vragen die door de minister zijn gesteld.

ad 1.
Onderzoek bij kleinere apen (niet-humane primaten anders dan mensapen) is van groot belang voor
het oplossen van een aantal biomedische vraagstellingen, waaronder infectiezieken (HIV, Hepatitis),
chronische aandoeningen en (neurale) degeneratieve ziekten. Het testen van geneesmiddelen en
vaccins bij primaten wordt sporadisch expliciet geëist door de regelgevende overheden (bijvoorbeeld
oraal poliomyelitis vaccin). Voor kwaliteitscontrole en toxiciteitstesten en andere veiligheidstesten van
geneesmiddelen worden primaten slechts zelden als het enige geëigende model beschouwd. In
Nederland werd in 1999 4% van het primatenonderzoek toegeschreven aan wettelijke bepalingen.
De goede genetische karakterisering van de apenkolonie van het BPRC maakt de dieren bij uitstek
geschikt voor het ontwikkelen van vaccins en voor het uitproberen van nieuwe behandelingen tegen
chronische infecties (bijvoorbeeld malaria).
Daarmee is de faciliteit aantrekkelijk voor Nederlandse onderzoekers werkzaam op deze terreinen. Dit
blijkt uit het percentage van publicaties die tot stand gekomen zijn uit samenwerkingsvormen met
Nederlandse onderzoekers (zie Bijlage IV, Tabel 3).
Het aantal publicaties met een Nederlandse hoofdverantwoordelijke auteur (meestal degene die het
onderzoek heeft geïnitieerd) die niet BPRC geaffilieerd is, is relatief echter laag. De commissie is van
mening dat de toegankelijkheid van de faciliteit voor Nederlandse onderzoekers met eigen
projectvoorstellen dient te worden verbeterd. Dit kan worden gerealiseerd door een reductie in het
volume van contractresearch aan te brengen. Dit zal de kwaliteit van het onderzoek ten goede komen
en het wetenschappelijk belang van de faciliteit vergroten.
Sluiting van het BPRC zou de Europese capaciteit voor het in primaten testen van nieuwe
behandelmethoden aanzienlijk verminderen. Ook zou het hoge aandeel van Nederlandse publicaties op
het terrein van primatenonderzoek binnen de Europese Unie afnemen (zie Tabel 5). Verder sluit de
expertise in het BPRC goed aan bij het onderzoek dat aan universiteiten op het gebied van de
immunologie plaatsvindt. Opheffen van het BPRC zou daarom de mogelijkheden reduceren om de
fundamentele kennis van immunologische processen te vertalen naar effectieve behandelingen in een
breed scala van disciplines.

ad 2.
De commissie is van mening dat het BPRC noodgedwongen een onevenredig groot deel van haar
capaciteit ter beschikking heeft moeten stellen aan de Europese industrie, terwijl tegelijkertijd
onvoldoende faciliteiten geboden konden worden aan academische onderzoekers. Dit vindt primair
zijn oorsprong in de ontoereikende overheidsfinanciering die het BPRC ontvangt. In de optiek van de
commissie zullen de kwaliteit en relevantie van het onderzoek voorop moeten staan, en niet de
financiering.
De commissie heeft geen inzage gehad in de experimenten die ten behoeve van de industrie zijn
uitgevoerd en kan daardoor niet over het inhoudelijk wetenschappelijk niveau van deze experimenten
oordelen. Aangezien echter steeds meer bedrijven samenwerkingsverbanden aangaan met
wetenschappelijke instellingen, verwacht de commissie dat zeker een deel van de kennis die opgedaan
wordt uit contractonderzoek als wetenschappelijk onderzoek kan worden aangemerkt. Behalve in
wetenschappelijke output is het nut om onderzoek in opdracht van bedrijven in Nederland te laten
plaatsvinden ook gelegen in dierenwelzijnsaspecten. Bij opheffing van het BPRC zullen Nederlandse
en Europese bedrijven door afname aan capaciteit hun toevlucht nemen tot primatencentra waar
welzijnsaspecten minder stringent worden toegepast.
De commissie acht het wel noodzakelijk dat het aandeel aan contractresearch wordt teruggebracht tot
de eerder voorgestelde 33%. Vooralsnog is echter moeilijk in te schatten op welk volume dit gebruik
zich vervolgens zal stabiliseren.
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ad 3.
De commissie is unaniem van mening dat chimpansees van zeer beperkt belang zijn voor de
bestrijding van HIV en malaria. Het ziekteverloop bij chimpansees verschilt sterk van dat van de mens
en daarom is de chimpansee geen goed ‘model’. Bovendien vormen ethische aspecten,
beschikbaarheid en kosten belangrijke belemmeringen. Bij kleinere apen is het intussen wel gelukt om
reproduceerbaar infectie met een chimeer simian/human immuno-deficiency virus te bewerkstelligen.
Ook bij het malariaonderzoek wordt gebruik gemaakt van kleinere primaten. Het ligt dus voor de hand
om deze beter toegankelijke en verder van de mens afstaande apen als model te gebruiken.
Ten aanzien van het Hepatitis C virus (HCV) is de situatie anders, omdat de chimpansee vooralsnog
het enige dier is dat pathologie vertoont na infectie met HCV. Hoewel het ziekteverloop verschilt van
dat van de mens is de chimpansee wel geëigend om bijvoorbeeld de effectiviteit van profylactische
vaccinaties uit te testen. Zo kan worden vastgesteld of vaccinatie met een beoogd vaccinpreparaat de
chimpansee beschermt tegen een infectie met virulent HCV. Gezien de grote verbreiding van HCV en
de grote bedreiging die dit vormt voor de volksgezondheid, acht de commissie het testen van een
vaccin tegen HCV in chimpansees, als laatste validatiestap naar profylactische vaccinatie bij de mens,
verantwoord en gewenst. In het voorstel van de commissie is in deze mogelijkheid voorzien.

ad 4.
De commissie is van mening dat er, naast zwaarwegende ethische argumenten, praktische argumenten
zijn om uiterst terughoudend te zijn bij het gebruik van chimpansees voor medisch-biologisch
onderzoek. Allereerst kan niet op voorhand worden geclaimd dat chimpansees als beter of enig model
kunnen dienen voor een bepaald ziektebeeld. Derhalve zal experimenteel moeten worden aangetoond
dat de chimpansee het exclusief geschikte model is. In het geval van HCV-infectie is dit reeds
gebeurd. Het onderzoek dat nodig is om te bepalen of in chimpansees een ziekteproces adequaat kan
worden nagebootst zal op zich echter veelal als onaanvaardbaar moeten worden aangemerkt, tenzij de
aard en omvang van de bedreiging voor de volksgezondheid zodanig groot is dat deze een dergelijke
benadering afdwingen.
Wanneer zich calamiteiten op het gebied van de volksgezondheid voordoen dient overigens
overwogen te worden of niet ook klinische trials met vrijwilligers of patiënten een uitweg kunnen
bieden. Gezien de beperkte omvang van de chimpanseekolonie in Nederland is het bovendien de vraag
of hiermee in een acute behoefte kan worden voorzien. In verband met het grensoverschrijdende
karakter dat een bedreiging voor de volksgezondheid ongetwijfeld zal hebben is een
chimpanseekolonie van aanzienlijke omvang, zoals voor dit doel beschikbaar in de V.S., meer
geëigend. In concreto zal dit volgens de commissie ertoe leiden dat chimpansees binnen 3 jaar in
Nederland niet meer voor onderzoek gebruikt behoeven te worden.

De situatie bij de kleinere apen ligt volkomen anders. Het is volgens de commissie onrealistisch te
veronderstellen dat alternatieven het gebruik van proefdieren volledig zullen vervangen of zelfs
drastisch zullen verminderen. Voor onderzoek naar complexe processen in organismen en de daarmee
geassocieerde aandoeningen (zoals degeneratieve ziekten, infectieziekten, chronische aandoeningen,
hart- en vaatziekten, kanker en onderzoek naar transplantaatoverleving en immunosuppressieve
medicamenten) zullen naar het inzicht van de commissie dierenmodellen onontbeerlijk blijven.  Dat
laat onverlet dat er voortgang zal en moet worden geboekt op het terrein van de 3 V’s: Vervanging,
Vermindering en Verfijning. Met name meer aandacht voor vroegere of minder belastende ‘endpoints’
zal in de toekomst ongerief voor de dieren verminderen. Het overgrote deel van het BPRC-onderzoek
is momenteel ingebed in Europese samenwerkingsverbanden, veelal ondersteund met financiering
vanuit de Europese unie. Door deze samenwerkingsverbanden zal de informatie per uitgevoerd
dierenexperiment toenemen en dit zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal proefdieren.
Anderzijds zal de gestage groei van het biomedisch onderzoek leiden tot een toename van de behoefte
aan validatie in geschikte dierenmodelsystemen. Derhalve is de commissie van mening dat op dit
moment een aanzienlijke vermindering van het gebruik van kleinere apen als proefdieren niet te
verwachten is.
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ad 5.
De commissie is van mening dat de apenkolonie geen belangrijke meerwaarde vertegenwoordigt voor
het samenstellen van een genenkaart. Het voordeel van de BPRC-kolonie komt primair tot uiting bij
het gebruik van de dieren als model voor een bepaald ziektebeeld. De groep is te klein om naar
genetische factoren voor ziektepredispositie te zoeken. Daar zijn geïsoleerde menselijke families
(bijvoorbeeld in IJsland) veel geschikter voor. Ook voor toekomstig genetisch onderzoek hebben de
kolonies slechts een beperkte waarde, aangezien nu reeds op eenvoudige wijze beschikt kan worden
over het DNA van alle beschikbare apen. De commissie is voorts van mening dat er een noodzaak is
om de primatenkolonie op het BPRC door eigen fok in stand te houden. Deze eigen fok garandeert de
kwaliteit van de primatenkolonie (MHC-karakterisering, microbiologische en virologische
(status)bewaking en selectie van MHC-gekaraktiseerde). Indien de fokkolonie van het BPRC, die
thans ongeveer éénderde deel uitmaakt van het totaal van de aldaar gehuisveste primaten, tot een
optimale omvang kan worden gebracht, wordt de import van primaten, met alle problemen die
daarmee zijn verbonden, overbodig.
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Bijlage II

Samenstelling KNAW-Primatencommissie

prof. dr. A.J.M. Berns (voorzitter), directeur Wetenschapsbeleid en voorzitter Raad van Bestuur Het
Nederlands Kanker Instituut.
prof. dr. E.H.J.H.M. Claassen, Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad) en
hoogleraar Cellulaire Immunologie, EUR/UU.
prof. dr. J. Goudsmit, hoogleraar Virologie, Academisch Medisch Centrum UvA.
prof. dr. C.J.M. Melief, hoogleraar Immunohematologie, Leids Universitair Medisch Centrum UL.
prof. dr. R. van Schilfgaarde, hoogleraar Heelkunde, Rijksuniversiteit Groningen
mw. dr. A.E. van Tienhoven (secretaris)

Lijst met geraadpleegde deskundigen

dr. R.E. Bontrop, Biomedical Primate Research Centre
prof. dr. A.F. Cohen, Center of Human Drug Research
prof.dr. A.R. Cools, Katholieke Universiteit Nijmegen
prof. dr. F. Claas, Leids Universitair Medisch Centrum
prof. dr. A.M. Deelder, Leids Universitair Medisch Centrum
prof. dr. R. Desrosiers, Harvard Medical School
prof. dr. P. Fultz, Yerkes Primate Center, Emory University
drs. P.C.M. de Greeve, Keuringsdienst van Waren
prof. dr. P.J. Heidt, Biomedical Primate Research Centre
prof. dr. C.F.M. Hendriksen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
dr. A. van Iersel, Zorg Onderzoek Nederland
dr. W.J. Kort, Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. V. Lamme, Academisch Medisch Centrum
prof. dr. N. Letvin, Harvard Medical School
dr. A. Louwersen, Ethologie Centrum Utrecht
dr. T.H.M. Ottenhoff, Leids Universitair Medisch Centrum
prof. dr. S. Pabo, Max Planck Institut Leipzig
dr. F. Poelma, Katholieke Universiteit Nijmegen
prof. dr. W.J.M. Spaan, Leids Universitair Medisch Centrum
prof. dr. R.R.P. de Vries, Leids Universitair Medisch Centrum
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Bijlage III

Geraadpleegde literatuur

- Het belang van apen als proefdieren in biomedisch onderzoek (BPRC 1998)
- Jaarverslag 1998 Biomedical Primate Research Centre
- Zodoende 1999, Keuringsdienst van Waren
- The Biomedical Primate Research Centre, Report of the site-visit of the Scientific Audit

Committee, 1998
- Advies Biomedical Primate Research Centre, Raad voor Gezondheidsonderzoek, 1999
- Wet op Dierproeven (Stb. 1977, 67)
- Chimpanzees in Research, Strategies for their ethical care, management, and use. National

Research Council, 1997
- IPS International guidelines for the acquisition, care and breeding of nonhuman primates.

International Primatology Society, 1993
-   Aanbevelingen voor huisvesting en verzorging van apen in laboratoria. Rapport van de

Nederlandse contactgroep voor primatologie, 1997
- Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Nederlandse implementatie van EU directive 86/609),

1992
- The chimpanzee and other nonhuman primate models in HIV-1 vaccine research. Nath, B.M.,

Schumann, K.E. and J.D. Boyer. Trends in Microbiology 2000, 8:426
- Clinton gives chimps a home. A Dove.  Nature Medicine 2001, 7:138
- Major histocompatibility complex class II polymorphisms in primates. Bontrop, R.E., Otting, N.,

De Groot, N.G. and G.G.M. Doxiadis. Immunological reviews 1999, 167:339
- Progress in the reduction, refinement and replacement of animal experimentation. Edited by M.

Balls, A-M. van Zeller & M. Halder. Developments in Animal and Veterinary Sciences 1999, 31
- Final report of the advisory committee BPRC on the feasibility of the implementation of an

independent BPRC. E.J. Ruitenberg, KNAW, 1994
- The future of the primate center TNO, J.J. van Rood, KNAW, 1993
- Tweede verslag van de commissie aan de Raad en het Europees parlement inzake de tatische

gegevens over het aantal dieren dat in de lidstaten van de Europese Unie voor experimentele en
andere wetenschappelijke doeleinden is gebruikt, Commissie van de Europese Gemeenschappen,
1999

- A report on the use of nonhuman primates in the European Union. K. Bottrill, 2000
- Comparative features of hepatitis C virus infection in humans and chimpanzees. C.M. Walker,

Springer Semin Immunopathol. 1997, 19:85.
- Mucosal transmission and induction of simian AIDS by CCR5-specific simian/human

immunodeficiency virus SHIV (SF162P3). J.M. Harouse, A. Gettie, T. Eshetu, R.C. Tan, R.
Bohm, J. Blanchard, G. Baskin en C. Cheng-Maye. J Virol 2001, 75:1990.
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Bijlage IV

Tabel 1. Aantallen dierproeven* met niet-humane primaten in Nederland in 1999
uitgesplitst naar Oude wereld apen, Nieuwe wereld apen en Mensapen (chimpansees).

Oude wereld apen Nieuwe wereld apen Mensapen

Universiteit Utrecht   20     0 0
Universiteit van Amsterdam     0     1 0
K.U. Nijmegen     7     0 0
Erasmus Universiteit   80     0 0
Andere WO-instellingen     0     0 0
KNAW-instituten     2     0 0
RIVM   29     0 0
BPRC 351   37 7
Organon   18   61 0
Overige instellingen     0     7 0
Totaal 507 106 7

*Bij dierproeven met primaten komt hergebruik vaak voor. In 1999 was er bij 258 dierproeven sprake
 van hergebruik. Voor 620 dierproeven zijn dus 362 primaten gebruikt.

Tabel 2. Aantallen dierproeven met niet-humane primaten in Nederland,
periode 1995-1999

Totaal WO-
Instellingen

KNAW-
instituten

RIVM BPRC Organon Overige

1995    857 102 0 169 580  0   6
1996  1093   93 1 200 712 36 52
1997    674   78 1   17 565 10   3
1998    489   50 1   44 302 76 16
1999    620 108 2   29 395 79   7

Gegevens voor Tabellen 1en 2 zijn met toestemming van het wetenschappelijk onderwijs (WO), het BPRC,
Organon, het RIVM en de KNAW  beschikbaar gesteld door de Keuringsdienst van Waren (KvW). Tot
instellingen van WO behoren: Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Universiteit Maastricht, Universiteit
Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Wageningen, Universiteit van Amsterdam, Katholieke Universiteit
Nijmegen en Erasmus Universiteit.

Tabel 3. Gegevens betreffende publicaties afkomstig van het BPRC
Totaal aan publicaties Percentage van

publicaties in
samenwerking met
Nederlandse
onderzoeksgroepen

Percentage publicaties
met een hoofd-
verantwoordelijke
auteur die verbonden is
aan een Nederlandse
instelling anders dan
het BPRC

Afdeling Virologie   93 23% 3%
Afdeling Parasitologie   32 25% 6%
Afdeling
Immunobiologie

141 20% 9%

Bron: publicatielijst 1995-2000 van het BPRC.
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Tabel 4. Gegevens betreffende publicaties afkomstig van Nederlandse
onderzoeksgroepen ten opzichte van het totaal aantal publicaties afkomstig van
Europese lidstaten.

Onderzoeksgebieden Aantallen en percentage
van Nederlandse
publicaties periode 1996-
1999

Fundamenteel neurobiologisch, neuropsychologisch en zicht 10/215     5%
Mechanisme van HIV infectie, AIDS en de ontwikkeling van anti-HIV
vaccins

  3/58     12%

Onderzoek naar shock, waaronder septische shock 35/37     95%
Neurodegeneratieve ziekten  0/37        0%
Ontwikkeling van technieken  1/31        3%
Reproductieve systeem  2/31        6%
Tandheelkunde  2/28        7%
Toxicologische studies  3/27      11%
Drug onderzoek en ontwikkeling  7/26      27%
Transplantatie onderzoek  7/19      37%
Allergie en immunologie (waaronder multiple sclerosis)  5/13      38%
Vaccin studies  2/7        29%
Anatomisch en histologisch onderzoek  4/18      22%
Cardiovasculaire ziekten  1/9        11%

Gegevens afkomstig  uit “A report on the use of non-human primates in the European Union”, K. Bottrill, 2000.
Dit rapport is aangeboden aan de Competent Authorities van Directive 86/609, European Union.
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Bijlage V

Enkele belangrijke toepassingsgebieden van onderzoek met niet-humane primaten
(anders dan chimpansees).

AIDS Infectie van makaken met SIV resulteert onder andere in een afname van
de CD4+  T cel subklasse. Dit is vergelijkbaar  met HIV infectie in
mensen. De dieren ontwikkelen daarna een ziekte die zeer lijkt op AIDS.
Dit model is dan ook zeer geschikt voor het testen van anti-AIDS
therapeutica en voor de studie naar virale resistentie.

Malaria Plasmodium species die infectieus zijn voor niet-humane primaten, zijn in
hoge mate identiek aan malaria parasieten die infectieus zijn voor de mens.
Dit zijn belangrijke modellen voor onderzoek aan parasiet-gastheer
interacties (o.a. immunologische en pathologische studies) en voor
validatie van nieuwe vaccins en medicijnen.

Tuberculose Het Tuberculose model in resusapen benadert het dichtst de
ziekteverschijnselen van Tuberculose in de mens. Onderzoek aan
resusapen is dan ook van groot belang gebleken in immunogeniciteit en
effectiviteit studies met nieuwe vaccins.

Transplantaat afstoting Langdurige behandeling met immunosuppressieve middelen heeft zeer
ernstige bijwerkingen. Het accent binnen de transplantatiegeneeskunde ligt
dan ook op de inductie van donor-specifieke transplantatietolerantie. In de
afgelopen jaren is gebleken dat op dit terrein onderzoek in knaagdieren de
situatie bij de mens niet goed benadert. Inmiddels is gebleken dat
resusapen wel geschikt zijn om nieuwe protocollen op een
gestandaardiseerde wijze te valideren.

Multiple Sclerose (MS) Het model in marmosets voor MS laat een grote klinische en
histopathologische gelijkenis zien. Van belang is dat de chronische
progressive vorm perioden met partiële remissie laat zien. Het model is
van groot belang om de pathologische basis van MRI aantoonbare vroege
lesies in het centraal zenuwstelsel te onderzoeken.

Parkinson Nabootsing van de pathofysiologische en klinische verschijnselen van de
ziekte van Parkinson in knaagdieren is onmogelijk. De met MPTP
behandelde resusaap is het enige valide diermodel voor de ziekte van
Parkinson. MPTP is een stof, die zowel bij de mens als de aap
dopaminerge cellen in de substantia nigra doet afsterven en,
dientengevolge symptomen, kenmerkend voor de ziekte van Parkinson
oproept. Dit model is noodzakelijk voor het toetsen van nieuwe therapieën,
die erop gericht zijn zowel de progressie van de ziekte te doen stoppen dan
wel de symptomen zonder ongewenste neveneffecten te doen verdwijnen.
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