Profielwerkstuk: Kooiverrijking voor ratten als proefdier
Aansluitende schoolvakken: biologie
In Nederland worden per jaar zo'n 115.000 ratten gebruikt als proefdier ten behoeve van
(bio)medisch onderzoek, het testen van medicijnen, stoffen en voeding, en voor
onderwijsdoeleinden. De inzet van dierproeven wordt streng gereguleerd door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit. De individuele gezondheid van het proefdier, de verschillende
behandelingen die het moet ondergaan en het eventueel lijden van het dier worden nauwlettend in
de gaten gehouden. Zo is het in Nederland niet alleen verplicht om ratten te voorzien van adequate
voeding en huisvesting, maar ook om kooiverrijking te verschaffen, zoals schuilmogelijkheden en
nestmateriaal.
Echter, het is de vraag in hoeverre de kooiverrijking het welzijn van de rat verbetert. Bovendien zijn
onderzoekers gebaat bij het welzijn van de proefdieren, aangezien voor betrouwbare
onderzoeksresultaten de proefdieren in goede conditie moeten zijn en in goede omstandigheden
moeten leven.
In dit profielwerkstuk onderzoek je wat er verstaan wordt onder dierenwelzijn en hoe je dit kunt
waarborgen voor proefdieren. Je onderzoekt mogelijkheden van kooiverrijking voor ratten en kijkt
aan welke eisen dit moet voldoen. Aspecten waar je ook aan kunt denken bij kooiverrijking zijn
voedsel en groepssamenstelling.
Mogelijke onderzoeksvragen:










Hoe kun je het welzijn van ratten gehouden als proefdier verbeteren met verrijking?
Wat is dierenwelzijn?
Hoe kun je welzijn bepalen?
Wat zijn de wettelijke eisen omtrent welzijn m.b.t. het houden van ratten als proefdier in
Nederland?
Waaruit bestaat het natuurlijke gedrag van de rat?
Waarom zou kooiverrijking kunnen bijdragen aan het welzijn van de rat als proefdier?
Op welke terreinen zou je iets aan verrijking kunnen doen? (hint: voedsel,
groepssamenstelling, habitat)
Hoe ziet de ideale huisvesting van de rat als proefdier eruit, gezien zijn ethologische
behoeften?
Welke zaken binnen het proefdierkundig onderzoek zijn beperkend bij het ontwerpen van
een ideale huisvesting/verrijking?

Bronnen en links:


Meten dierenwelzijn: https://groenkennisnet.nl/zoeken/resultaat/welfare-quality:-metenvan-dierenwelzijn---dierenwelzijnsweb?id=1160705












Wetgeving: algemeen dierenwelzijn https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
dierenwelzijn
Info huisdier rat: www.licg.nl/p3/dieren/zoogdieren/rat.html
Lectoraat www.vanhall-larenstein.nl/Lectoraten/Welzijn_van_Dieren.aspx
Informatie Dierproeven www.stichtinginformatiedierproeven.nl/
Jaaroverzicht van de NVWA over dierproeven en proefdieren
https://www.nvwa.nl/documenten/dier/dierenwelzijn/zo-doende/publicaties/zodoende-2020-jaaroverzicht-dierproeven-en-proefdieren
Tips proefdierhuisvesting rat https://www.humane-endpoints.info/nl/rat/huisvesting
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Aangeboden door de opleiding: Diermanagement
Heb je een vraag? Neem contact met ons op via: info@hvhl.nl

