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Veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook ethische, maatschappelijke, weten-
schappelijke, en economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er grote behoefte is aan 
alternatieven voor dierproeven, die gebaseerd zijn op het 3V-principe: Vervangen, Verminderen en Verfijnen 
van dierproeven. De Nederlandse overheid geeft in haar kabinetsvisie van 2008 aan dat ze de ontwikkeling 
en toepassing van alternatieven voor dierproeven uitgaande van het 3V-principe wil stimuleren. Hiertoe 
is een actieplan opgesteld dat inzet op validatie, acceptatie en implementatie van alternatieven voor 
dierproeven1. Het RIVM is vanuit haar publieke taken sterk betrokken bij zowel onderzoek als bij (inter)
nationale advisering op dit gebied en ondersteunt op deze manier meerdere departementen en 
toezichthouders.

Daarnaast is het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA), een samenwerking 
van het RIVM en de Universiteit Utrecht, betrokken bij beleidsadvisering en onderzoeksprogrammering 
op dit gebied. Het NKCA voert zelf geen onderzoek uit maar heeft een regiefunctie gericht op het stimu-
leren van de toepassing van 3V-alternatieven, o.a. door kennisuitwisseling tussen professionals te bevor-
deren en door bij te dragen aan bewustwording van 3V-alternatieven in het onderwijs. 
 
De kennis en expertise van het RIVM worden ingezet om internationaal de acceptatie en implementatie 
van wetenschappelijk onderbouwde én risicogestuurde 3V-alternatieven in de reguliere beoordelings-
kaders te stimuleren. Hiervoor is een integrale benadering vereist en het RIVM bundelt daartoe expertise 
vanuit verschillende disciplines en werkvelden. Om dit te faciliteren bestaat de 3V kerngroep, een kennis-
netwerk gericht op kennisdeling en integratie, samenwerking en communicatie op het gebied van 3V-
alternatieven. Het NKCA neemt ook deel aan de 3V kerngroep. Daarnaast zijn ook afgevaardigden van het 
agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en het Instituut voor Translationele  
Vaccinologie (InTraVacc, wat bestaat uit onderdelen van het voormalig Nederlands Vaccin Instituut)  
betrokken bij dit kennisnetwerk. Met beide instituten wordt al langere tijd samengewerkt. Het bundelen 
van krachten bevordert de synergie en is belangrijk om op internationaal niveau vooruitgang te boeken. 
Een belangrijk aspect voor de samenwerking met verschillende instituten is dat ieder instituut duidelijk 
zijn eigen rol en taken heeft. Hier zal in deze nota nader op ingegaan worden. 

1  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/28/actieplan-dierproeven-en-alternatie-

ven-2011-2021.html

1 Missie en taken  
op het gebied  
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voor dierproeven 
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Het RIVM is voor wat betreft 3V-alternatieven actief op het gebied van de methoden die gebruikt kunnen 
worden voor de risicobeoordeling van chemische stoffen, inclusief nanomaterialen (humaan en milieu) 
en de kwaliteitsbewaking en veiligheid van medische producten. De verschillende rollen van het RIVM in 
dit proces worden hieronder in meer detail besproken. 

Rol 1: Kennisleverancier en onderzoeker 

Het RIVM genereert kennis door het uitvoeren van eigen onderzoek veelal in samenwerking met ex-
terne partners en door kennisverzameling en -integratie. In bijlage 1 staat een overzicht van de huidige 
onderzoeksactiviteiten. Dit betreft voornamelijk ‘need to know’ onderzoek, zowel ‘nat’ lab als desktop 
onderzoek gerelateerd aan de risicobeoordeling van chemische stoffen of met de kwaliteitsbewaking en 
toelating van medische producten. 
Het onderzoek op het gebied van vaccins wordt voor het grootste gedeelte buiten het RIVM uitgevoerd 
door InTraVacc, veelal in publiek-private samenwerkingen. RIVM richt het onderzoek vooral op metho-
den waarmee de veiligheid kan worden vastgesteld waarbij wordt samengewerkt met InTraVacc. 

Rol 2: Signaleren van (inter)nationale ontwikkelingen

RIVM experts participeren in diverse (inter)nationale werkgroepen die zich bezighouden met wettelijke 
richtlijnen voor de toelating van chemische stoffen, geneesmiddelen en vaccins (zie bijlage 2 voor een 
overzicht). In deze gremia wordt op (inter)nationaal niveau gesproken over implementatie van 
3V-alternatieven of mogelijkheden om het proefdiergebruik te verminderen, bijvoorbeeld door harmoni-
satie van richtlijnen of aanpassen van richtlijnen waardoor dierproeven voorkomen kunnen worden. In 
dergelijke gremia en adviescommissies wordt niet alleen kennis ingebracht en verkregen maar worden 
ook beleidsrelevante trends gesignaleerd.  

Rol 3: Beleidsadvisering en ondersteuning 

Een belangrijke taak van het RIVM is het adviseren van verschillende ministeries over ontwikkelingen en 
inzet op het gebied van 3V-alternatieven in de wettelijke kaders. Beleidsadvisering en ondersteuning 
worden zowel regulier als ad hoc uitgevoerd. Dit betreft o.a. de consequenties voor de risicobeoordeling 
wanneer 3V-alternatieven worden geïmplementeerd in de verschillende wettelijke kaders (o.a. pestici-
den, cosmetica, geneesmiddelen, vaccins), implementatie van de 3V’s in OECD richtlijnen, werkzaamhe-
den in het REACH kader en signaleren van kansen en belemmeringen voor acceptatie en implementatie 
van 3V-alternatieven. 

Rol 4: Uitvoerder van wettelijke taken

De risicobeoordeling van chemische stoffen wordt op het RIVM uitgevoerd. Ook is het RIVM belast met 
de zogenaamde Europese vrijgifte van humane vaccins en houdbare bloedproducten en de preklinische 
kinetiek en milieubeoordelingen van geneesmiddelen. De beoordeling voor marktoelating van genees-
middelen en vaccins wordt uitgevoerd door het CBG. Kennis over wettelijke richtlijnen en testsystemen, 
inclusief 3V-alternatieven, in regelgevende kaders is essentieel om deze taak te kunnen uitvoeren. 
Beoordeling en testen  zijn bij verschillende instituten belegd en daarom is samenwerking cruciaal. 



Ontwikkelingstraject Alternatieve methode

Implementatie

Acceptatie
door

regelgevers

Ona�ankelijke 
review

Validatie

Pre-validatie

Onderzoek &
ontwikkeling

Voorbereiding

Ambities en strategie op het gebied van 3V-alternatieven voor dierproeven | 3

Rol 5: (Inter)nationale acceptatie en implementatie van  
3V-alternatieven bevorderen
De zogenoemde ketenbenadering (geïllustreerd in figuur 1) geeft de verschillende fasen weer die een rol 
spelen in het traject van ontwikkeling van een 3V methode tot internationale acceptatie en implementa-
tie. Samenwerking tussen de partijen die in dit traject actief zijn is essentieel om efficiënt door de keten 
te gaan. Daarbij is het van belang in een vroeg stadium te toetsen of een test of een combinatie van 
testen toepasbaar is binnen een regelgevend beoordelingskader. De aanwezigheid van zowel onderzoe-
kers die 3V-alternatieven ontwikkelen en operationaliseren als risicobeoordelaars die de toepasbaarheid 
van 3V-alternatieven in verschillende testrichtlijnen kunnen beoordelen geeft het RIVM een unieke 
positie om in (inter)nationale werkgroepen acceptatie en implementatie van 3V testen test strategieën te 
stimuleren. 
Ook het aCBG en InTraVacc richten zich op de bevordering van regulatoire acceptatie en implemententa-
tie 3V-alternatieven. RIVM, aCBG en InTraVacc zijn actief in verschillende gremia. Het is daarom belangrijk 
dat de ambities op internationaal niveau op elkaar afgestemd zijn. Om deze reden is deze strategienota 
afgestemd met collega’s van het aCBG en InTraVacc. 

Figuur 1: Ketenbenadering van het traject van ontwikkeling tot acceptatie en implementatie  
van een 3V alternatieve test.
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Op het gebied van 3V-alternatieven heeft het RIVM de volgende ambities: 

1. Nationaal en internationaal gezaghebbend zijn in het traject van acceptatie en implementatie van 
3V-alternatieven. 

2. Kennis aanwezig in de domeinen chemische stoffen en medische producten in de breedte van het 
RIVM benutten om zoveel mogelijk synergie te creëren. 

Om de ambities te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk om te prioriteren en focusseren. Er zal 
ingezet worden op zwaartepunten die passen binnen de publieke taken van het RIVM en die kansrijk 
worden geacht vanwege de aanwezige kennisbasis, (inter)nationale reputatie en netwerk. De gekozen 
zwaartepunten zijn in lijn met twee thema’s die het NKCA heeft aangemerkt als prioritaire kennisdomei-
nen in haar Programmeringsstudie2: Toegepast onderzoek naar de risicobeoordeling van chemische stoffen en 
Toegepast onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van geneesmiddelen, inclusief sera en vaccins. Voor chemische 
stoffen en geneesmiddelen zijn gezamenlijke zwaartepunten vastgesteld, waardoor kansen ontstaan om 
deze domeinen te verbinden. De zwaartepunten op het gebied van vaccins richten zich vooral op 
internationale adviseringstaken en waar nodig voert RIVM eigen onderzoek uit binnen de kaders van 
deze zwaartepunten. 

Voortvloeiend uit onze ambities geldt voor alle zwaartepunten dat het RIVM zich in haar internationale 
adviseringstaken actief zal inzetten voor aanpassing van de richtlijnen om acceptatie en implementatie 
van kansrijke risicogestuurde 3V-alternatieven te bevorderen. 

2 Deleu et al. (2010). Programmeringsstudie Alternatieven voor Dierproeven – Deel 1 Samen vervangen, verminderen en 

verfijnen. RIVM briefrapport 380001001.  

Deleu et al. (2011). Programmeringsstudie Alternatieven voor Dierproeven – Deel 2 Samen vervangen, verminderen en 

verfijnen. RIVM briefrapport 380001002. 

2 Ambities en 
zwaartepunten
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Chemische stoffen en geneesmiddelen 

1. Reproductietoxiciteit 
De reputatie op dit gebied is goed mede door de succesvolle acceptatie van het Extended One-
Generation Reproductive Toxicity protocol door de OECD. Er is sprake van een uitgebreid internatio-
naal netwerk, een goede kennisbasis, een rol in zowel kennisgenererend en integrerend onderzoek 
als in internationale advisering.

2. Integrated Testing Strategies 
Het is onwaarschijnlijk dat dierproeven één op één vervangen worden door een enkele 3V methode. 
In de toekomst zal het slim combineren van gegevens uit proefdiertesten, in vitro testen, non-tes-
ting methoden (mathematische modellen, (Q)SARs, read-across en groeperingsmethoden), humane 
data, fysisch-chemische eigenschappen en blootstellingsstudies leiden tot een ITS die gebruikt 
wordt om tot een conclusie te komen over het veilig gebruik van stoffen op basis van kwalitatieve of 
kwantitatieve wegingsmethoden. De inzet van ITS wordt als zeer kansrijk gezien in zowel risico- 
beoordeling chemische stoffen, engineered nanomaterialen en geneesmiddelen. In de komende 
jaren zal het RIVM zich nadrukkelijk richten op de mogelijke plaats van een betreffende test in de 
gehele teststrategie zowel binnen haar onderzoeks- als adviseringstaken. 

3. Regulatory learning 
Bij de risicobeoordeling van chemische stoffen en geneesmiddelen wordt al enkele decennia gebruik 
gemaakt van wereldwijd gestandaardiseerde proefdierstudies, teststrategieën en methoden voor 
risico-evaluatie. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd, die gebruikt kan worden voor een 
retrospectieve analyse van het functioneren van dit systeem. Dergelijke analyses worden in 
toenemende mate toegepast om vast te stellen of verbeteringen in methoden en procedures 
kunnen worden aangebracht die efficiency verhogen, kosten drukken, en proefdiergebruik beperken. 
Regulatory learning omvat in dit verband het leren op basis van analyse van het verleden van de 
toepassing van de regelgeving.

Vaccins

Om 3V-alternatieven op vaccingebied te implementeren is intensieve samenwerking met de industriële 
partijen noodzakelijk. Dit geldt ook voor onderstaande zwaartepunten. InTraVacc is een publiek-privaat 
instituut en kan als zodanig als interface dienen tussen de industrie en de publieke partners, inclusief het 
RIVM. Het RIVM zal een actieve bijdrage leveren aan onderstaande zwaartepunten door onafhankelijke 
beleidsondersteuning te bieden richting de betrokken departementen en door deze uit te dragen in de 
internationale regulatoire gremia. 

1. Consistency benadering 
De Consistency benadering is een paradigma shift in de wettelijk verplichte kwaliteitscontrole van 
klassieke vaccins, waarbij de kwaliteit van een nieuwe partij vaccin wordt beoordeeld op basis van een 
aantoonbaar consistent en gecontroleerd productieproces. Nederland is trekker op dit gebied waarbij 
InTraVacc een initiërende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de aanpak door het uitvoeren van 
eigen onderzoek. In haar internationale adviseringstaken zet het RIVM in samenspraak met het InTraVacc  
zich in om de acceptatie en implementatie van deze aanpak voor de klassieke vaccins door regelgevende 
autoriteiten te bewerkstelligen. 

2. Risicogestuurde en wetenschappelijk onderbouwde veiligheids- en potency testen
Aandacht moet ook uitgaan naar de regelgeving die dierproeven sturen en evaluatie van de relevantie 
van die testen en de manier waarop de testen uitgevoerd worden. Voorbeelden van onderwerpen die 
vanuit een regelgevend perspectief aandacht verdienen zijn een risicogestuurde teststrategie en 
internationale harmonisatie. 
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Chemische stoffen, inclusief engineered nanomaterialen

Het RIVM richt zich op het stimuleren van implementatie en acceptatie van 3V-alternatieven in de huidige 
risicobeoordeling door uitvoeren van onderzoek en advisering in internationale gremia. Daarnaast is 
gestart met verkenning van de mogelijkheden van vernieuwing van de risicobeoordeling, een lijn die is 
ingezet voor engineered nanomaterialen maar ook toegepast kan worden op chemische stoffen. Hoe 
deze vernieuwing er concreet uit komt te zien is nog niet helder, maar er zal naar verwachting meer 
gebruik worden gemaakt van Integrated Testing Strategies (ITS). Een ITS maakt gebruik van humane 
data, data van in vivo testen, alternatieve testen (in vitro, genomics), niet-experimentele methoden 
(mathematische modellen, (Q)SARs, read-across en groeperingsmethoden), fysisch-chemische eigen-
schappen en blootstellingsstudies geïntegreerd op een zo efficiënt mogelijke wijze voor wat betreft 
kosten, het aantal proefdieren en tijd, om tot een conclusie te komen over het veilig gebruik van stoffen 
op basis van kwalitatieve of kwantitatieve wegingsmethoden. 

De afbakening in dit domein is dat 3V-alternatieven of test strategieën toepasbaar moeten zijn in de risi-
cobeoordeling waarbij wetenschappelijk onderbouwing door middel van evaluatie van betrouwbaarheid, 
bruikbaarheid en validiteit essentieel zijn. 

Bijlage 1:
Overzicht van 
onderzoeksactiviteiten 
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Onderzoeksactiviteiten

• Projecten gericht op in silico methoden (QSARs, read-across, category approach). Kennis is aanwezig de 
bijdrage van deze methoden in een ITS te kunnen beoordelen. 

• Ontwikkeling van modellen om de inwendige blootstelling aan stoffen te kunnen schatten, o.a. ADME/
TK (absorptie, distributie, metabolisme en excretie, resulterend in wat we noemen toxicokinetiek).

• Interspecies database t.b.v. gerichte proefdierkeuzen waardoor mogelijk aantal proefdieren vermin-
derd kan worden.

• Ontwikkeling van statistische tools om bestaande data beter te benutten, bijvoorbeeld afleiden van 
bench mark doseringen. 

• In vitro – in vivo extrapolatie 
• Dosimetrie studies nanodeeltjes
• Vaststellen van fysisch-chemische eigenschappen van nanodeeltjes om gedrag in celsystemen of in 

vivo te kunnen voorspellen.
• Ontwikkeling van in vitro modellen (cellijnen, stamcellen, 3D-modellen) voor CMRS eindpunten en 

schatten toxiciteit nanomaterialen
• Toepassing van transgene muizen voor identificeren van carcinogene stoffen.
• Toepassing van omics technologieën in celsystemen en transgene muizen om biologische mechanis-

men van toxiciteit vast te stellen en dit in te zetten voor het vinden van accurate biomarkers voor 
toxiciteit. 

• Opstellen van retrospectieve databases bijv. voor onderbouwing gebruik van één ipv twee diersoorten 
voor ontwikkelinstoxiciteit. 

• Ontwikkelen van een risicobeoordelingsmethodologie voor nanomaterialen 
• Integreren van verschillende alternatieve testen in een test strategie (ITS) o.a. door bij te dragen aan 

Europees onderzoek naar slimme teststrategieën voor stoffen waarin een grotere plek is voor 
alternatieve methoden: EU projecten CADASTER, Chemscreen en OECD (verschillende werkgroepen). 

• Uitvoeren van (pre)validatie studies
• Binnen OECD en REACH project wordt geadviseerd over bijstelling van de genotoxiciteitstesten, het 

opzetten van de OECD QSAR toolbox, OECD adverse outcome pathways (o.a. AOP voor sensibilisatie) 
en OECD computational toxiciteit ten behoeve van ITS voor sensibilisatie 

Medische producten

Onder medische producten vallen chemische en biologische geneesmiddelen, vaccins, lichaamsmateria-
len (sera) en medisch technologische producten. Resultaten verkregen met proefdieren spelen een 
belangrijke rol in de markttoelating. In de afgelopen jaren is zeker voortgang geboekt op dit terrein 
waardoor dierproeven zijn komen te vervallen of vervangen zijn door minder belastende testen. Het 
proefdiergebruik voor geneesmiddelen en vaccins is echter nog steeds relatief hoog en er is nog meer 
winst te behalen op dit gebied door de inzet van 3V-alternatieven. Voor medische technologie zijn 
richtlijnen en normen opgesteld, maar zijn geen wettelijk verplichte testen.  
In analoog met het chemische stoffen richt het RIVM zich in samenwerking met het aCBG en InTraVacc op 
het bevorderen van acceptatie en implementatie van 3V-alternatieven in de risicobeoordeling van 
geneesmiddelen en deze wetenschappelijk te onderbouwen waarbij betrouwbaarheid, bruikbaarheid en 
validiteit geëvalueerd worden en er gestreefd wordt naar internationale acceptatie en implementatie van 
wet- en regelgeving.
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Onderzoeksactiviteiten 

Vaccins: 

• Ontwikkeling van innovatieve in vitro modellen op basis van humane cellen (ASAT filosofie) om 
veiligheid en werkzaamheid van vaccins te testen. Door gebruik van RIVM kennis van genomics wordt 
onderzocht of meer inzicht verkregen kan worden in mechanismen van toxiciteit.

• Validatie van de consistency benadering en adaptatie van deze benadering voor QC doeleinden 
(difterie vaccins)

• Opzetten van in vitro testen waarmee functionele kenmerken van vaccin batches bepaald kunnen 
worden. Dit ter aanvulling van bestaande consistency testen.

• Optimaliseren en prevalideren van een in vitro veiligheidstest voor vrijgife van acellulaire kinkhoest 
vaccins.

Geneesmiddelen: 

• Systems biology benadering voor carcinogeniteit van groeifactoren, focus op insuline en insuline- 
analoga. Onderzoek richt zich op specifieke transgene muizen (borstkankermodel).

• Reproductietoxiciteit van geneesmiddelen. Het vaststellen van reproductietoxiciteit van geneesmidde-
len moet volgens de wetgeving in 2 diersoorten (rat/konijn) worden uitgevoerd. Het is onbekend of 
met 1 diersoort (rat) volstaan kan worden en dit kan onderzocht worden door het opstellen van een 
database met gegevens uit reproductietoxiciteits-studies en de voorspellende waarde te vergelijken 
als er maar 1 diersoort was gebruikt. Een retrospectieve database met voldoende gegevens is van 
belang voor het vergroten van de kans op acceptatie. Daarnaast wordt nagegaan hoe de in vitro 
benadering (bijv. de muis Embryo Stamcel Test) een plaats kan krijgen in de teststrategie voor 
reproductietoxiciteit. Onderzoek richt zich op toxicogenomische analyse en extrapolatie van de 
testconcentratie naar de in vivo blootstelling vereist de nodige aandacht

• Database opstellen ten behoeve van onderbouwing verminderen van het aantal 2 jaar studies voor 
testen carcinogeniteit . Het vaststellen van carcinogeniteit van niet-genotoxische stoffen ten behoeve 
van de risicobeoordeling van geneesmiddelen gebeurt in 2-jaars studies in knaagdieren. Een mogelijke 
verfijning van deze langdurige studies zou het bepalen van andere toxicologische eindpunten op een 
eerder tijdstip kunnen zijn, bijvoorbeeld pathologische veranderingen of andere markers. Door middel 
van een retrospectieve studie is het mogelijk om de voorspelbaarheid van 6 maanden studies te 
vergelijken met 2 jaren studies. 
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Nationaal 

• ZonMw (o.a. ASAT)
• Netherlands Toxicogenomics Center 
• College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB)
• College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
• NVIC (Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum)
• Gezondheidsraad
• RIKILT
• TNO 
• Diverse universiteiten
• Hogeschool Utrecht 

Internationaal 

• Diverse universiteiten en onderzoeksinstituten 
• Deelname in Member State Committee’s (o.a. pesticiden, REACH)
• European Commission Joint Research Centre (JRS) / European Centre for the Validation of Alternative 

Methods (ECVAM) / PARERE (network for the Preliminary Assessment of Regulatory Relevance)
• EU Scientific Committee’s (o.a. Scientific Committee on Consumer Safety SCCS) 
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
• European Chemicals Agency (ECHA)
• Europees Directoraat-Generaal voor Gezondheids- en Consumentenbescherming (DG 

SANCO)
• Europese Pharmacopoeia (Ph. Eur)
• European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care (EQDM)
• European Medicines Agency (EMA) en namens de EMA in de International Conference on 

Harmonisation (ICH) on Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. 
• European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) 
• European Food Safety Authority (EFSA)
• World Health Organization (WHO)

Bijlage 2:
Overzicht van (inter)nationale 
gremia en consortia 
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Het RIVM is vanuit haar publieke taken sterk betrokken bij 
onderzoek en (inter)nationale advisering over alternatieven voor 
dierproeven. Het gaat om alternatieven die zijn gebaseerd op het 
3V-principe: vervangen, verminderen en verfijnen. De focus van het 
RIVM ligt daarbij op risicobeoordeling van chemische stoffen, 
inclusief nano materialen en de kwaliteitsbeoordeling en veiligheid 
van medische producten. Het RIVM wil de komende jaren (inter)
nationaal een belangrijke rol blijven spelen bij het stimuleren van 
de acceptatie en implementatie van 3V-alternatieven. In deze 
notitie worden de ambities en de strategie van het RIVM op dit 
gebied beschreven. 

Heeft u naar aanleiding van deze strategische nota vragen of 
opmerkingen over het beleid van het RIVM ten aanzien van 
3V-alternatieven voor dierproeven? Neem dan contact op 
met janine.ezendam@rivm.nl 


